
 

 

 

 

 

 לקוחות ועמיתים נכבדים,

 .שפורסמו בעת האחרונההחלטות אנו שמחים להציג בפניכם גיליון נוסף של מעו"דכן התחדשות עירונית ובו 

 )חסוי(: 2019באפריל  14פסק בוררות שניתן ונחתם ביום 

( בנייהותוספת  )חיזוק 38קט תמ"א ענייננו בפסק בוררות שניתן לטובת לקוחותינו, בעלי הזכויות בבניין המיועד לביצוע פרוי

 "(.הפרויקט"-" והנתבעים)להלן ובהתאמה: "

"( לחזק את התובעתהתחייבה חברה יזמית בתחום ההתחדשות העירונית )להלן: " במסגרתווהתקשרו בהסכם התנבעים 

שדרוג הלובי ועוד. ירות, שמש לדת וחיזוק יסודות הבניין, התקנת מעלית, הוספת ממ"ד, מרפס הבניין ולבצע בו עבודות כגון

 "(.ההסכםהמאפשרות תוספת יחידות דיור חדשות )להלן: " בנייההזכויות  את בתמורה התחייבו הנתבעים להעביר לתובעת

המחלוקת בין הצדדים התמקדה בהסכם, בביצועו, בסיבות לכישלונו או זניחתו מצד התובעת ובאופן שבו נהגו הצדדים בקיום 

 אופן שבו יש לפרשן.לעובדות אלא ל תגעוי החוזה. מחלוקת זו אינה נותיהם על פמימוש זכויבחיוביהם ו

₪. מיליון  4, טוענת התובעת לאכיפת ההסכם ולחלופין לביטולו וכן לחיובם של הנתבעים בהשבה ופיצוי בסך של גיסא מחד

העבירה את כאשר  בין היתר, יגוד להוראות ההסכם, הנתבעים טוענים כי נהגו כשורה וכי התובעת פעלה בנגיסא מאידך

העברה שכזו הייתה טעונה את אישור הנתבעים מראש  שעל פי הוראות ההסכםעל אף  זכויותיה בו לחברה יזמית אחרת

הביא  לא התקיים ובכך בנייההתנאי המתלה הנוגע ללוחות הזמנים בעניין קבלת היתר כי  טענו הנתבעים,. בנוסף, ובכתב

 לפקיעתו של ההסכם. 

כי הוכח בפניו במידה נדרשת כי התנאי המתלה לביצוע ההסכם לא התקיים במועדו. הנתבעים הסכימו בדרך של קבע  הבורר

של  ההיתר. במעשיה ובמחדליהאת  קבללהליכי התכנון ולקדם זאת כדי להארכת המועד, אך התובעת לא ניצלה  התנהגות

סקת הריסה ה לנתבעים להתקשר עמה בהסכם חדש, בעאת ההסכם והביאה לקיצו. התובעת הציעזנחה זו שהיא התובעת 

, אולם, ההסכם החדש לא נחתם ולמעשה המו"מ לקראתו טרם החל ולא התגבש לכדי חוזה חדש. עוד נקבע כי בנייהו

ההסכם בוטל שלא לפיו הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה  התובעת לאאך הנתבעים הודיעו כדין על ביטולו של ההסכם 

ההסכם. בנסיבות אלו קבע הבורר כי, ההסכם הגיע לקיצו כתוצאה מאי קיומו של  לאכוף אתאפשרות לה שיקנה כדין באופן 

 התנאי המתלה בהסכם ובכך דחה את התביעה.

 

 (14.4.19)פורסם בנבו  אשדוד 21יהודה המכבי  ובן ובעלי הדירות ברחשושנה ויזל נ' גרוס דוד נת 521/18)רח'( 

על ידי בעלי נגדן בעניין תביעה שהוגשה  המבקשותשהוגשה מטעם  ,ה על הסף מחמת היעדר סמכותיעתבלסילוק בקשה לפנינו 

-" והמשיבים, "בקשה"היהודה המכבי באשדוד למפקחת על רישום המקרקעין )להלן ובהתאמה: " ובהזכויות בבניין ברח

 .(הבניין""

 38/1ור ביצוע עבודות לחיזוק הבניין מכוח תכנית תמ"א הבקשה הוגשה על רקע תביעה שהוגשה על ידי המשיבים ועניינה איש
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של הסכם התמ"א ולאשר את ביצוע אכיפתו תבעו להורות על  ,התובעים )המשיבים בבקשה זו("(. 38הוראות תמ"א ")להלן: 

 שות לצורך חיזוק הבניין.העבודות הנדר

)להלן דירות נוספות זק הבניין וייבנו בו יחו לפיובהסכם  רוב בעלי הדירות בבנייןהתקשרה חברה יזמית עם  2014בשנת 

קמת מעלית הצורך ל מ"ר מסלון הדירות הדרומיות 1.5-של כ ה"(. הפרויקט כלל גריעההסכם"-" והפרויקטובהתאמה: "

על  2014, המבקשות חתמו בשנת המשיביםלשפות את בעלי הדירות בגין הגריעה כאמור. לטענת מצידו התחייב היזם . בבניין

ולגריעת בכך הביעו המבקשות את הסכמתן לביצוע הפרויקט ו בנהימתואר פיר המעלית שישבו בות הדדית ועל תשריט התחיי

ך הוגשה משכ, וחרף מתן הפיצוי כמתואר לעיל, סירבו המבקשות לחתום על ההסכם וכאמורעל אף חתימתן  .ןמדירותיה שטח

 התביעה שבנדון. 

רק סמכות עניינית לדון בביצוע עבודות בקניין הפרטי אלא  נעדרת מפקחתה כיטענו המבקשות בקשה לסילוק על הסף ב

אין למפקחת סמכות לכפות את ההסכם הכולל גריעה משטח דירותיהן. המשיבים טענו כי המבקשות ומשכך  תףברכוש המשו

 לפיכך יש לדחות את בקשתן.ו ,לעכב את ההליך יתההי ןכל מטרתכי התנהלו בחוסר תום לב ו

נוגעת גם לשאלות קנייניות  ,לחוק המקרקעין 72עיף סמכותו של המפקח מכוח סוקבעה כי  דחתה את הבקשההמפקחת 

יש בסמכותה לאשר פגיעה ברכוש פרטי  ומשכך רחבה וחד משמעיתסמכות מדובר ב .38העולות אגב יישומן של הוראות תמ"א 

 במסגרת עבודות לחיזוק הבניין וזאת בניגוד להסכמת בעליהן.

 

 (18.3.19 )פורסם בנבו "מ נ' ועדה מקומית לתכנון רמת השרוןאאורה השקעות בע  18-10-72328"א( עתמ )ת

זכייתה של  גיןב ,לתשלום היטל השבחהשל המשיבה ה תענייננו בעתירה שהוגשה על ידי אאורה השקעות בע"מ כנגד דריש

ז קבע כי המכר "(.המכרזמורשה ברמת השרון )להלן: "העותרת במכרז לביצוע פרויקט פינוי בינוי במסלול מיסוי בשכונת 

 "(.הפטוריוענק לזוכה פטור מהיטל השבחה, בכפוף לאישור מועצת העיר )להלן: "

 מהיטל השבחה דנה מועצת העיר בנושא הפטור כאמור, ובתום הדיון התקבלה החלטה על מתן פטור מלא 6.4.2014ביום 

 ."(ת הפטורהחלט" )להלן: לפרויקט

 פורסמה למתן תוקף רשא כניתקידמה תו בקידום הליכי תכנוןזו החלה הודעה על החלטת הפטור, נמסרה לעותרת לאחר ש

ועדת המשנה  של ר שהונחה על שולחנהלאחר שנשמעו התנגדויות ולאחהתב"ע פורסמה "(. ע"התב)להלן: " 2017במאי 

 דות הדיור בפרויקטמספר יחיאת יש להפחית  אשר לפיהחוות דעתו של שמאי , בנייהלהתנגדויות של הועדה המחוזית לתכנון ו

 ועדהוהחלטת ה)להלן: "מ"ר  98בשטח עיקרי ממוצע של יח"ד  687-ל מ"ר 110צע של ובשטח עיקרי ממ יח"ד 720-מ

של הכרזה  הוא , נוסף על אישור הרשות המקומית בדבר ביצוע פרויקט פינוי בינוי בתחומה,תנאי לקבלת הפטור "(.המחוזית

הרשות  דייל לאחר בדיקה כלכלית שתיערך ע ינתן רקכאמור, תזו הכרזה  .פינוי בינוי כמתחםהבינוי והשיכון על המתחם  שר

 .כדאיות כלכליתלפרויקט , אין ללא הפטור קבע כיישבה י"( הרשות)להלן: "להתחדשות עירונית 

כתבו, בתגובה למ. עדה המחוזיתולטת הובצירוף הח בקשה לפטור מלא מהיטל השבחה לרשותהמשיבה שלח מהנדס  משכך,

תבחן את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט בהינתן האפשרויות לאחר ש ,תעדכן את החלטת הפטור שהמשיבה הרשותדרשה 

על שנשלח במקביל במכתב . השניה, עם מחצית ההיטל והשלישית בתשלום היטל מלא ;ללא היטל השבחההאחת,  :השונות

  .בלבדתשלום מחצית היטל השבחה  להמליץ עלניתן  ,כינכתב  עבור העותרתב הרשות ידי

החליטה המשיבה שלא להעלות את סוגיית הפטור להצבעה משום שסברה כי קיימת כדאיות  ,למכתבה של הרשותבהתאם 

 היטל השבחה דרישה לתשלום לעותרת המשיבה שלחה. לפיכך, פטור מלא מהיטל השבחהכלכלית לפרויקט גם אם לא יינתן 

 .מכאן העתירהו

 

 



 

 מחוזי קיבל את העתירה וקבע כדלקמן:בית המשפט ה

ביטול החלטה מנהלית צריך להיעשות על ידי אותה רשות שקיבלה את ההחלטה ובאותה הפרוצדורה שבה התקבלה. בענייננו, 

רי את החלטת הפטור הנוגע להיטל השבחה, היא נדרשת לבטל את החלטת הפטור באותה הדרך, קהמשיבה משקיבלה 

ד, על אף שהמשיבים טענו כי כשהתקבלה החלטת הפטור לא היו בפני הוועדה מלוא הנתונים, לרבות זאת ועו בהצבעה חוזרת.

חוו"ד שמאית, הוועדה המחוזית אישרה את התוכנית על בסיס של פטור מהיטל השבחה, לאחר בחינה ולאחר שהתקבלה 

לפרסום, הרי שמדובר  תב"עהשור איטת פטור מטעם המשיבה ובבהחלהעותרת משהחזיקה לפיכך, חוו"ד שמאית בעניין. 

 .כדיןבהחלטה שרירה וקיימת כל עוד לא בוטלה 

 

 

 

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