
 

 

 

 

 קוחות נכבדים,  ל

 

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

 פסיקות של בתי המשפט ושל ועדות ערר שפורסמו בעת האחרונה.  חקיקה ו

 

ני תכנון ובנייה נים בהיוועדות חזותית בענייחוק הארכת תקופות וקיום דיו ל בהמשך  

על אריה דרעי,    שר הפניםחתם    2020-הוראת שעה(, התש"ף  -נגיף הקורונה החדש  (

י חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית ת חירום לפ פוצו לקביעת תק 

)נגיף הקורונה החדש  בענייני תכנו  קובע   הצו.  2020-הוראת שעה(, התש"ף  -ן ובנייה 

תימשך  כי   החירום  שהכריזה  תקופת  החירום  תקופת  תום  עד  או  חודשים  שלושה 

 לה.  עליה הממש

קיום בדבר  כ"לית מינהל התכנון  נמ   פרסמהלהנחיות אשר    נבקש להפנות אתכם עוד  

חזותית היוועדות  באמצעות  התכנון  מוסדות  את   .ישיבות  להבטיח  נועדו  ההנחיות 

גם    תאוהור  םקיו ויעיל  החוק כך שמוסדות התכנון ימשיכו להתנהל באופן מקצועי 

בנוכחות   שלא  ישיבה  קיום  העקרונותיתז פיבעת  על  שמירה  תוך  של   ,  הבסיסיים 

 .ציבור, שקיפות, פומביות והנגשת הליכי התכנון לציבור ככל הניתןשיתוף 

 

   !  ומועדים לשמחה  שנה טובה,  קריאה מהנה נאחל ,תמידכ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ו:אותנר קבמוזמנים ל
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 : אחרינו ולעקוב

 

   
  

 
איחוד  תכליתו של מנגנון 

אין  וחלוקה היא תכנונית, 
ת  למטרולעשות בו שימוש 

נובעות   נןיצוי גרידא שאיפ
דם  אין לאמצרכי התכנון ו 

ת  ויה להיכלל בתכנינקזכות 
 משביחה 

* 
נערכת למימוש חלקי  שומה ה

מדן השבחה  וכוללת או 
לואה היא שומה  נית במלתכ

למימושים   באשר ת גם מחייב
חלקיים עתידיים באותה  

 חלקה 
* 

המועד לביקורת שיפוטית על  
עד  החלטת מוסד תכנון הוא מו

  לא החלטה הסופית וה  מתן
 החלטת הביניים 

* 
  תד של ועתה  וסמכו מעמדה

 ן מקצועיהערר כמוסד תכנו
* 

הנמקה של ועדת  חובת ה
 הערר 

* 
לא קיימת תכנית   כל עוד
ה או פרסום על פי  חדש

, אין מניעה  77-78יפים סע
לאשר היתרים על בסיס 

 תכנית מנדטורית 
* 

לערך המקרקעין   אין להוסיף
בגין  ף רך נוסבמצב הקודם ע

י, הנובע לטענת  סקמוניטין ע
 מו ממיקו הבעלים,

* 
ר  גיש ערר בגין היתהליש 

ם בשל  אשר לא כלל פרסו
  הקלה )על פי הלכת שפר( 

ד בו  ימים מהמוע 30בתוך 
 ההיתר נודע לעורר על 

* 

   2020 ספטמבר            נייהבון ודכן תכנעו"מ
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https://www.gov.il/BlobFolder/news/news_laws_corona/he/mandatory_instructions_ceo_planning_Administration_meetings_committee.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/news_laws_corona/he/mandatory_instructions_ceo_planning_Administration_meetings_committee.pdf
http://www.fbclawyers.com/
https://www.linkedin.com/organization/156864/admin/updates
https://www.facebook.com/fischerbehar/?ref=bookmarks


 

אין לעשות בו שימוש למטרות פיצוי גרידא שאינן  איחוד וחלוקה היא תכנונית,  תכליתו של מנגנון  

 קנויה להיכלל בתכנית משביחה רכי התכנון ואין לאדם זכות ונובעות מצ

 ועדה למתחמים מועדפים לדיורחנה מרים נוימן נ'   5607/19מ "דנ

 .  2020באוגוסט  28תן ביום כבוד השופט ניל הנדל. נייון בפני ל עבבית המשפט ה

כי יש לקבל את ערעור המדינה על    נקבעבפסק הדין    .העליוןמשפט  ההמדובר בבקשה לדיון נוסף בפסק דינו של בית  

( שלא מ"ל""הותת הוועדה למתחמים מועדפים לדיור )להלן:  ולא להתערב בהחלט   סק דינו של בית המשפט המחוזי פ

מגרש ה את ייעוד    שינתה  . תכנית זו 1038חוד וחלוקה של תכנית תמ"ל/ המבקשים במתחם אי של    םשאת מגרלכלול  

המוצעת    מת בריכת מים שתשרת את תושבי השכונהמאגר בריכת מים ומתקנים הנדסיים, לצורך הקלמשטח חקלאי  

גןרת  תשוכן    בתכנית  וטרם   אשונים שלריה הבשלב על אף שבלה  זו התק  החלטה   .חלק מתושבי העיר רמת  התכנית 

 . ("ההחלטה", "התכנית")להלן בהתאמה:   הפקדתה, נכלל המגרש במתחם איחוד וחלוקה בתוך שטח התכנית

יד  בערעור המינהלי  הדין בפסק   וש  העליון, עמד ההרכב על כך   י בית המשפט שניתן על  חלוקה הוא  המנגנון האיחוד 

שיקולל כי  ו  ניואמצעי תכנ עומד  קנויה שהתכנון   תדע   גורמי התכנון  זכות  לאדם  אין  בו.  על השימוש  בהחלטה    רחב 

ו זה,  מנגנון  באמצעות  דווקא  ייעשה  מקרקעיו  של  אין  המחודש  בו  ככלל  פיצוי  ולצלהשתמש  של  רכי  בעלי  בלבד 

זה זכויות בקרקע משיקולי צדק חלוקתיה על רקע  העליו  .  בית המשפט  דנןכי במקר  ן פסק  נפל פגם בהחלטת    א ל  ה 

נועדה לשרת הן את תושבי יקר משום שהבריכה  בע  לכלול את המגרש בתכנית האיחוד וחלוקה. זאתשלא  ותמ״ל  ה

במסגרת התכניתהשכונה החדש ושני שליש בהתאמה(  מתושבי  הן חלק  ו  ה שתוקם  כשליש  של  )ביחס  גן  כך   –רמת 

פסק בית המשפט   ,שביחהויה להיכלל בתכנית משניים. משכך ובהיעדר זכות קנ הקת בין הכנונית מובשאין זיקה ת

 בהחלטת הותמ״ל.    כי אין עילה להתערב  העליון

  ל ע  . נקבעה הלכה חדשה וקשה  המשפט העליון  שניתן על ידי בית  בפסק הדין  כי  טענו  ,המשיבים אשר עתרו לדיון נוסף

ה  טרותיהתכנית, תורם למ  נכלל בתחומיהמגרש    ,תכניתחלוקה של  ה ם האיחוד ומתוך מתחניתן להחריג  ו  ה זהלכ   פי

ציבורי לייעוד  במסגרתה  ייעודו  את  קודמת  כל    .ומשנה  להלכה  בניגוד  עזאת  במגרשים   לאשר  המחזיקים  כל  פיה 

 תכנית. הנכללים בתכנית חדשה מקבלים זכויות ב

ו של מנגנון האיחוד  תכלית  ות שלפיהןהלכות קודמ  פסק דינו חוזר עלכי    בית המשפט העליון דחה את הבקשה ופסק

. לגורמי התכנון  ןרכי התכנוושימוש למטרות פיצוי גרידא שאינן נובעות מצ  מנגנוןן לעשות בואי  כנוניתלוקה היא תוח

אם בדרך של הפקעה או של   –עדים הציבוריים של קרקע  לדרך התכנונית שבה יקודמו הייש שיקול דעת רחב באשר  

נפסק זה מכבר י  כ  בית המשפט העליוןוסיף  עוד ה  בתכנית משביחה.  להיכלל  ות קנויהלאדם זכ  איןאיחוד וחלוקה ו

 . וד וחלוקהמגרש במתחם איחלים ל והם כתכנוניים גרידא כאשר שיקולים שקול לגורמי התכנון שעל 

 

  אשר חה לתכנית במלואה היא שומה מחייבת גם ב לקי וכוללת אומדן השבומה הנערכת למימוש חש

 חלקה ים באותה יים עתידימימושים חלק ל

 ל מיאכר בנייהלתכנון ולעדה המקומית וג מרכזים מסחריים בע"מ נ' הויב  8006/20ערר )צפון(  

 . 2020ביולי  8ניתן ביום  יו"ר חגית דרורי גרנות. השבחה מחוז צפון בפני כבוד הבוועדת הערר לפיצוים והיטלי 

ל ג הנוהמדובר בעררים   ביג מרכזיעים  )להלןם מסחריים בחיובה של  ן  בגיחה  (, בתשלום היטל השב"העוררת":  ע"מ 

ג/  זו    .20426תכנית  כרמיאלם  דיאחשינויים  מציעה  תכנית  ביג  המסחרי  בייע   ובהם  במרכז  מגרשים  ייעוד  וד  שינוי 

 (. "התכנית": )להלן בנייהי ותוספת שטח "יהימסחר ומסחר ותעש"לייעודי  "יהיתעש"



 

בעקבות   לעוררת  נשלחו  התשלום  בקשותדרישות  תו ב  ייהנב להיתרי    אישור  בנ  בנייהספת  עבור  בחלק  ובניית  יין 

 .  תלעורר תחכרמחלקה המו

בגין    נערכהו   שהוצאה לה בעבר  המקומית מטעם הוועדה    לשומהל השבחה בהתאם  כי יש לחייבה בהיט  העוררת טענה

להוציא  על פי דין    אין אפשרות העוררת    ש מלא של התכנית. לטענת ה נקבעה השבחה בגין מימוהתכנית בכללותה, וב

נית במלואה, וכי מכוח  מת לאותה תכ ה קודשבחת המקום בו נערכה שומ  לתכנית,  בקשר  חדשה  מת היטל השבחהשו

 רשאית להעלות טיעונים העומדים בסתירה לשומה זו.קומית עדה המויני ההשתק והמניעות אין הוד

הכוללת שינויים  ,  ה מהתכניתמכלול ההשבחלא קבעה את    שהוצאה בעבר  השומהכי    טענהמצידה  ועדה המקומית  וה

לחלק רב ביחס  המקרקעין  ים  של  שונים  ומצומצם  בתחומה,  ים  נקודתי  באופן  התייחסה  להיבטים  אלא  ורק  אך 

כחלוטה או כמעשה בית דין    יכולה להיחשב  שומהיפי שביקשה העוררת בעבר. משום כך, אין ההנוגעים להיתר ספצ 

ול דעת עצמאי  שה, בהתאם לשיק מלערוך שומה חד   יתעדה המקומ כבול את הווביחס למימושים אחרים ואין בה כדי ל

 ה. מאי אחר מטעמשל ש

הערר את  קיבלה  הערר  הו  קבעה ו  ועדת  מטעם  שנערכה  שומה  המקוו כי  אינהעדה  לאחר    מית  העולם  מן  עוברת 

והק לחלוטה,  והפכה  הרלששולמה  הנתונים  ממסד  חלק  הן  בה  השמאיות  למימווו ביעות  ביחס  אף  נוספים    שיםנטי 

 מים. לות מאפיינים דו לקות סמוכות בעתה החלקה ואף בחאובעתידיים 

קבעה   שומה  כי    הועדהו עוד  המוציא  הועבב שמאי  ואו ור  מטעמה,  פועל  המקומית  מן עדה  להתעלם  רשאי  הוא  ין 

שבחה. על  כשם שאין הוא רשאי להתעלם מהוראות הדין החלות על שומת היטל הנים והדינים המחייבים אותה,  הנתו 

בעצכן אין  דעתמ,  שיקול  לאפשר  שהשל    ואות  כדי  פועלשב  המקומיתלוועדה  מאי  הוא  משומות    ,עבורה  להתנער 

 .  שומות קודמותמ כלילהמנותקת  ה חדשהקודמות ולהוציא שומ

ללת אומדן השבחה לתכנית במלואה היא שומה  כי שומה הנערכת למימוש חלקי וכו  קבעה הוועדה המקומית  ,לפיכך

 בהם מוכחת טעות.אשר  ריגיםרים חה, למעט במקהחלק באותה עתידיים  לקייםושים חס למיממחייבת גם ביח

 

לביקו הורת שיפוטית  המועד  תכנון  מוסד  מועדעל החלטת  ולא החל  א  טת  מתן ההחלטה הסופית 

 הביניים 

 ישראל יעקב מזרחי נ' מדינת  3036-03-19מ )חי'( "עת

מנה לעניינים  משפט  כבית  בשבתו  בחיפה  המחוזי  המשפט  כבבית  בפני  השופטליים  ניתן   בוד  רניאל.    3ביום    מנחם 

 . 2020ט באוגוס

ים  ים מועדפשל מתחמ   בנייההארצית לתכנון ו  עדההוודויות של  ועדת המשנה להתנגשל    ה חלט ענייננו בעתירה כנגד ה

ה  ,("הוועדה")להלן:    לדיור למליאת  המליצה  המלצותאשר  את  לאמץ  של ב  ותהעוסקהחוקר    וועדה  התנגדותם 

 . ("ההחלטה" ,"התכנית" :אמההת ב לן)לה את אתקריי  1025ל העותרים לתמ" 

פגמים    טענוהעותרים   נפלו  הוועדכי  בהחלטת  החמהותיים  ובהמלצות  דעה  חוות  על  המלצותיו  את  שביסס  ת וקר 

דעת השמאי מטעם העותרי חוות  על  ולא  הוועדה,  מטעם  מומחה  השמאי  למנות  ביקשו מבית המשפט  העותרים  ם. 

 . דתםר את עמסבייושמאי מטעמם השל  וחוות דעתביא בפני הוועדה את  אשר י

החוקר הוחלט, שכן בעת קבלת המלצות    בשלב בינייםי היה מצוי באותה עת  ך התכנונכי ההלי  טענהמצידה  הוועדה  

 הליך בירורן של ההתנגדויות. תכנית ולפרסם את השינויים לידיעת הציבור, כך שטרם הושלם לתקן את ה בין היתר,

 



 

 

הוסיפה   על כי    הוועדה עוד  הת ים  העותר  היה  במתכונתלהגיש  לתכנית  חדשה  המתוק נגדות  מקום  אי   שכן   ,נתה  ן 

 . גדויותבטרם מוצה שלב שמיעת ההתנ סיומויך התכנוני לפני פוטית ולעצירת ההללביקורת שי

עדה  החלטת וב  מדוברכאמור,  ארוך.  כנוני  ביניים במהלך ת  תהחלט במדובר  כי    בית המשפט דחה את העתירה ופסק

ומשום הליך התכנוני  אחד השלבים ב  לצות החוקר. זהוועדת המליאה לאמץ את המוליצה לויות, הממהתנגד משנה לה

  ופית, הניתנת ונבחנת מתוך ראיית כל ההליך התכנוני ולאורת על ההחלטה הוא מועד ההחלטה הסהמועד לביק   כך

 החלטת ביניים.   מתןמועד 

 

 י צועכנון מקד תוסכממדה וסמכותה של ועדת הערר עמ

 מחוז מרכז  - בנייהנון וערר מחוזית לתכ לוד נ' ועדת בנייהלתכנון והוועדה המקומית  5097/19מ "עע

המשפט בש  בבית  לערעוריםהעליון  משפט  כבית  ב   בתו  ניתן  מזוז.  מני  השופט  כבוד  בפני  באוגוסט    6יום  מינהליים 

2020  . 

דחה ערעור  נ  ו רדגב  מינהליים ינים  לעני  משפט  יתבשבתו כב י  חוז המ   נו של בית המשפט די  על פסק   ערעוריםהמדובר ב

ן:  השקעות ונכסים בע"מ )להל  4x4ק.ר.    שהוגש על ידי  התקבל חלקית ערררתה  במסגאשר  הערר,  החלטת ועדת    על

 שימוש חורג, בהתאם לתנאים.   עורררתשר ל וא עררב. ("החברה"

כניות החלות  ום לתבהתא  , אשר(נה"מבה"ן:  )להל   ל שתי קומות מרתףומות מעק   ארבעבן    בניין מצוי    על המקרקעין

ה בו  המותרים  ומלאכה.  השימושים  שהים תעשייה  ב  אהחברה  בקומות  והמחזיקה  הזכויות  ובעלת  של המבנה  -'  ג' 

ש  מושי הבקשה לאישור    חרלאאשר אושרה על ידי הוועדה המקומית.    ש חורג לייעוד של משרדיםמוהגישה בקשה לשי

לשכה של רשות    לשכור את קומה ג' בבניין לשם הפעלת  תי, שביקשר הממשליוהדנהל  ה החברה עם משרהחורג, התק

 הגירה.  האוכלוסין וה 

בעקבות    .פרעה ממשיתהללה  כי השימוש יגרום    דות שבה נטעןהגישה התנג  ל המבנהזכויות בקומות האחרות שבעלת  

זו   הוועד התנגדות  המקומית  החליטה  לאישור  ההחאת    לטבלה  הקודמת  נומ  .חורגשימוש  לטה  בההחלטה  ך כקה 

 ה. ל של רשות האוכלוסין וההגירקבלת קהוש חורג למשרדים המיועדים לכי מדובר בשימ  שה המקורית לא צויןקשבב

ל  חלקיתאשר התקבל    עדה המקומיתהחברה הגישה ערר על החלטת הוו  שימוש חורג  מ  ייעודואושר לה   שרדים של 

  ת המידה שנקבעו בפסיקה לבחינת בקשותה לפי אמוהבקש  ת אגרת החלטתה  בחנה במסערר  עדת הו בלבד.    'גקומה  ב

 לשימוש חורג.  

  נטען בעתירות    .ועדת העררטת  החל  כנגדת מנהליות  אחרות הגישו עתירוכויות בדירות הבעלי הז הוועדה המקומית ו

  חורג וש ההשימ  לא ניתן להתיר אתוכי  המקומית  הוועדה  של  דעת  הבשיקול  כי לא היה מקום להתערבות ועדת הערר  

 בה. יה של הסביבה הקרו אשר משנה את אופי  שימוש בן מדובר כשכנית, מדובר בסטייה ניכרת מתש מכיווןבוקש המ

בחנה את  שעת ב ל וכי ועדת הערר פעלה כפי שהיא רשאית לפע   ופסקדחה את העתירות  לייםעניינים מנהבית המשפט ל

וההבק חורג  לשימוש  כפיר כשה  הוסיף    יעה  עוד  השהכריעה.  לעניינשמבית  מנהלייפט  החורג    םים  השימוש  אינו  כי 

דיקה התערבות  כל עילה המצגיש כי אין  הדבית המשפט    .ר סטייה ניכרתפי הסביבה, וממילא אינו בגדמשנה את או

 . של הוועדה תכנוניתחיותה המקצועית והעתה של ועדת הערר בעניין זה, המצוי בליבת מומבשיקול ד 

 . דנא יםורהערע  ט הוגשובית המשפעל החלטת 



 

 

יא  עדת הערר, שהמובהקת של ו  מקצועית -כנוניתמדובר בהחלטה תכי    ת הערעורים ופסקא יון דחה  המשפט העלת  בי

המוסמך התכנון  זהיי לענ  מוסד  ההחלטה    ן  תוךוכי  מקצועית  בחינה  של  סדור  הליך  לאחר  מכלול    התקבלה  בחינת 

   ותו.אין עילה להתערב השיקולים הצריכים לעניין ועל כן

חלטות הוועדה המקומית,  לת ביקורת שיפוטית על ה ערר אינו הפע ועדת ה  ה שלידק תפכי    יף סהו  המשפט העליוןת  בי

ועדה המקומית לגופן, כמוסד תכנון מקצועי גבוה יותר בהיררכיה  כנונית של החלטות הות-אלא קיום בחינה מקצועית

 .  עדה המקומיתושל הו ול דעתהבמקום שיק   שיקול דעתה המקצועי תא להציב רשאית ועדת העררדהיינו,  התכנונית. 

המחוקק הכיר בכך כי  ואמר    בית המשפט העליון  הוסיף  חורגשימוש  לאישור    , בעניין סמכות ושיקול הדעתורה מזתי

ים  נדרשים מנגנונ  ועל כן  ,רכי השעהוצאחר  הליכי עדכון התכניות מפגרים אחר המציאות ו  תאחלא  חום התכנון  בתש

את   השהגמשתה  שיאפשרו  הל  העניק  כך  לשם  למוסדות  תכנית.  במקרים המחוקק  להעניק  דעת  שיקול  תכנון 

מייעוד המקרקעין בהתאם לתמתאי לשימוש החורג  היתר  שימים  עליהם.  היתר  כנית החלה  בין  מוגבל  זה  דעת  קול 

  ייה בנ הוהתכנון  זה בתקנות    ונחבכך שאין סמכות להתיר שימוש חורג המהווה סטיה ניכרת מתכנית, כהגדרתו של מ 

 . 2002-ית(, תשס"ב)סטייה ניכרת מתכנ 

 

 חובת ההנמקה של ועדת הערר 

 תל אביבז מחו בנייהר לתכנון ודוד אלן עזרא דנגור נ' ועדת ער 48455-10-17ת"א(  מ )"עת

ניתן ביום    מן.עמיתה יהודית שטופה בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופטת  
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לטת הוועדה המקומית, אשר דחתה את  עותר על החת ערר לדחות ערר שהגיש  דעגד החלטתה של ועסקינן בעתירה כנ

 . ("הבקשה להיתר")להלן:  מגורים קייםשל בית  גגבעליית הלמעלית חנה ת  להוסיף ובקשת

גג משופע  (, קיבל היתר להוספת  "ייןבנ "ההלן:  )ל  קומת מרתף   בעלים של בית מגורים בן שתי קומות, מעל   , העותר

 לישית.  חלל הגג, כך שנוספה לבניין קומה שב  הבנייו

בקשה  העותר  הגיש    בהמשך, המקומית  מעלוועדה  פיר  לבניית  לבניין  ליתלהיתר  התירה    .מחוץ  המקומית  הוועדה 

ה  קלה'. עם זאת, הוועד'הנת  חייין, בבבנלסטות מקו ה  לעותר לבנות פיר מעלית מחוץ לבניין, ואף התירה לו לצורך כך

ה  ה ירת לא ה  המקומית פיר  הבניין מאחר שלשיטתה  לעותר לבנות, כמשאלתו, את  מעלית עד הקומה השלישית של 

 .("התכנית")להלן:  על בניית פיר מעלית עד קומת עליית הגגרת א' אוס1635תכנית הר/

המקומיתהעותר   הוועדה  להחלטת  המתין  מע  בנה  , לא  היל פיר  השלישיתמגת  הקומה  אל  עררואף    יע  ועדהגיש    ת . 

וקבעהה הערר  את  דחתה  עיון    ערר  משמעיתכי  חד  למסקנה  מוביל  התכנית  את הבקשלפיה    בהוראות  סותרת  ה 

   ת. יתכנ הוראות ה

 העתירה דנא.  הוגשה  על החלטה זו של ועדת הערר 

טען להוראכי    העותר  הערר  ועדת  שנתנה  התכניתהפרשנות  בלתי  מביאה  ו   ניתוטכצרה    איה  ות  סבירות,  לתוצאות 

בקומה   מעליתומה השנייה של הנכס, אולם הוא מנוע מהקמת תחנה לי בעלים של נכס לבנות מעלית עד לקשא רלפיהן 

 ל הבניין. ת ש השלישי

מעלית  את פיר ה   נהוב   חר שהעותר עשה דין לעצמו יש למחוק את העתירה על הסף, מאכי  מצידה  טענה  עדת הערר  ו



 

 היתר.  בל  בלא שקי

 

  כדי על הערכאה השיפוטית מן הדין, וזאת כי חובת ההנמקה היא חובה המוטלת  קסל את העתירה ופבית המשפט קיב

הרצשניתן   אחרי  לעקוב  מיסודות  יונל יהיה  היא  ההנמקה  חובת  ההחלטה.  שלשבבסיס  ובתי    יו  הציבורי,  המשפט 

ורים כי הבקשה "אנו סב   :ת אלא מהקביעהרכבוחלטה איננה מ . כאשר הה ליה בהרחבהט והמלומדים עמדו ע המשפ

 עקוב אחר החשיבה שבבסיס קביעה זו. א הערר סותרת..." אין כל אפשרות לשונ

 והחזיר אליה את הדיון על מנת שתנמק את החלטתה.   העררעדת  ית המשפט את החלטת וביטל ב  לפיכך

 

קיי לא  עוד  או כל  חדשה  תכנית  פ  מת  על  סעיפים  פרסום  על    יעה מנאין  ,  77-78י  היתרים  לאשר 

 כנית מנדטורית תבסיס 

 חיפה  בנייה' ועדה מקומית לתכנון וגלאל מורגאן נ 1224-11-19ר )חי'(  ער

 . 2020ביולי  8ני כבוד היו"ר דקלה מוסרי טל. ניתן ביום  יפה בפמחוז ח   בנייהתכנון ול  בוועדת הערר

על בסיס    ,ושרתכוח תכנית מנדטורית מאה מה להיתר שהוגשלדחות בקש דה המקומית  ר על החלטת הוועבער  ענייננו

 ה של תכנית חדשה על המקרקעין.  ידומק

. רק שהגיש העורר  המנדטורית שחלהמכוח התכנית  להיתר  במשך כשנתיים מלדון בבקשה    נמנעההוועדה המקומית  

על    פיההטענה ל  סיס ל ב לדחות אותה, עוהחליטה    קומית דיון בבקשה להיתרקיימה הוועדה המ   לאחר הגשת הערר

חדשה    מקודמתהמקרקעין   התוכנית  שתכנית  את  להחליף  ידה  עתידה  על  שפורסמה  מבלי  זאת,  כל  המנדטורית, 

של תכנית חדשה על  למנוע את סיכולה  אשר נועדו    ,  1965-, תשכ"הבנייההתכנון והחוק  ל  78  -ו  77לפי סעיפים  הודעות  

 .  כנהבתקופת ההידי היתרים שיוצאו 

וד מקום להידרש לה  ינה תכנית מנדטורית, אין עין ה מקרקעהתכנית החלה על  שה  כיווןמי  כ  ומית טענה המקהוועדה  

 נון חדש.  להוצאת היתרים והגיעה העת לתכ

וקבעהקיבלה    ועדת הערר ולא הסכי    את הערר  לא הבהירה  בירה מהו המקור החוקי לסמכותה  הוועדה המקומית 

מבלי שטרחה לפרסם דשה,  חדומה של תכנית  קף, בשל קיתכניות שבתווח  יתר שהוגשה מכף בקשה להלדחות על הס

 התכנית המנדטורית.  ל בסיס  בבקשה ע לקיים דיון    על כן, הורתה ועדת הערר לוועדה המקומית   ת תכנית. הודעה על הכנ 

 

להוסי מוניטין עסקי  לערך המקרקעין במצב  ףאין  בגין  נוסף  ערך   עלים, לטענת הב  , הנובעהקודם 

 קומוממי

 גבעתיים הבניי' הוועדה המקומית לתכנון ולוי נ סתר לוי ושושנהא 81021-08-19ר )ת"א( ער

 . 2020ביולי  15יו"ר שרון טל. ניתן ביום  י כבוד ה יפו בפנ  –אביב -ז תלבוועדת הערר לפיצוים והיטלי השבחה מחו

בעת חישוב ן  מכיוון שלא הביא בחשבו טעה  טענו כי השמאי    העוררות.  יער שהוגש על החלטת שמאי מכרמדובר בער

לטענת העוררות,  וזאת בנוסף לשווי הבינוי הקיים.    הםאת המוניטין העסקי שלבמצב הקודם,    ערכם של המקרקעין

היחידי של   זיכיוןהבמוסד  מדובר  די, שכן  ך שנהנה ממיקום ייחומוסעומד  נובע מכך שעל המקרקעין  המוניטין העסקי  

 גבעתיים. בעיר כב לרדי היחיובמוסך   'מיצובישי' באזור רמת גן וגבעתיים



 

 

עסקי וזאת משום, שככל   הקודם ערך נוסף בגין מוניטין   ן במצבי יף לערך המקרקעכי אין להוס   עקב  השמאי המכריע

  אופן נובע ממנה אלא נובע ממגוון מרכיבים שונים כגון    ואין הואהחלה במצב הקודם  ית  תכנלאין הוא קשור    וקיים, 

וכוחות, מיקום הלקהשירות  מת  רשל העסק,    ו ניהול ניתן  אי המכריעהשמעוד הוסיף    .הדומ עסק  שכל   כי לא  לומר 

 וא השומה. לזה המיוחס לנכס נשמיקום זהה, אם בכלל,  על סס  מבוהן מוניטי צובר פועל במקום היה  שר היהאעסק 

נית   כי לא נמצא פגם בקביעתו העובדתית    את הכרעת השמאי המכריע וקבעהר קיבלה  עדת הערו לייחס    ןלפיה לא 

רי תלוי  אזוכעסק  העסק    שלמוניטין  ה,  מכריעשמאי הה  כפי שקבעומו.  מוניטין מיוחד בשל מיקום  סק הקיים במקעל

 המקרקעין את הצלחתו או אי הצלחתו. ניות של התכנו   ןולתכונותיה ו  ואין לייחס למיקומ  באופן ניהולו ותפעולו

 

אשר   היתר  בגין  ערר  להגיש  )ע יש  הקלה  בשל  פרסום  כלל  פלא  הל  שפי  בתוך  לכת  ים  ימ  30ר( 

   על ההיתרבו נודע לעורר ש מועדהמ

 '.רמת גן ואח  בנייה ו המקומית לתכנון הוועדהואל נ' עיריית גבעת שמ  1043-04-20ב(  תל אבי) ערר

 .2020ביוני  1, מחוז תל אביב, בפני כבוד היו"ר עו"ד תמר עיני ורדון, ניתן ביום בנייהו זית לתכנוןבוועדת הערר המחו

בעררהמ ידי  דובר  על  שמואל עי  שהוגש  גבעת  הכ   ("העירייה"  –  )להלן  ריית  שתי  שנינגד  רשות  חלטות  ידי  על  תנו 

במסג גן,  ברמת  המקומית  להיהרישוי  בקשה  אושרה  מבני  בנייהתר  רתן  סטודל  ם להקמת  בקשה מעונות  וכן  נטים 

 .("החלטות רשות הרישוי" –)להלן  להיתר שינויים

חת  א   ר ביחס לכלרשל זכות ע  יומהבשאלת קכן  עדת הערר וו לו   העירייהפנתה    בושהעיתוי  אלת  שעל  הדיון בערר נסב  

 . ידי רשות הרישויעל  מההחלטות שניתנו

לה  בר  תגישה אוניברסיטה  2017בשנת   להיתר  בני    קמת שני מבניאילן בקשה   ההבקשקומות,    9מעונות סטודנטים 

ידי ו  נדונה כבקשה להיתר תואמת תכנית על    שה אוניברסיטת בר אילןהגי  2019הלך שנת  במרישוי.  רשות ה  אושרה 

יגה מסך מהיל השטחים ללא חר פנימיים וכן שינוי מינורי בת   שניתן, הכוללת שינויים  בנייהה  להיתר  ית שינויים תכנ

המות בקשה  השטחים  גם  ביום  זו  רים.  הרישוי  ועדת  בהחלטת  אושרה  והיא  תכנית  תואמת  כבקשה  הוגשה 

29.12.2019 . 

ועד  פנתה  רייהיהע הלמזכירות  עררת  להגיש  וביקשה  ה  ערר  רשותעל  התאפשרה באו.  הרישוי  חלטות  לא  העת  תה 

ות שעת חירום אשר לתקנ  עדת העררעל ידי מזכירות ו  תהולכן העירייה הופנ  קהל בשל הנחיות נגיף הקורונה,קבלת  

ליום   עד  עררים  להגשת  המועד  את  הגי  .24.5.2020האריכו  העירייה  בהש ואולם,  בקשה  הערה  להגשת  ב ולה  תוך  ר 

 ת להיתר.לה באקראי על שתי הבקשו נודע   אחרונהלענה כי רק  ת בט תקופת החירום, וזא

 ת הרישוי.על החלטות ועדבקשת העירייה לערור ת הצדדים ודחתה את ועדת הערר דנה בטענו

ערר שת  קובע זכות הג  ,("החוק"  –)להלן    1965  –, תשכ"ה  בנייהלחוק התכנון וה)א(  152ועדת הערר הבהירה כי סעיף  

חלטה של על ה  (ת להקלה או לשימוש חורגדהיינו התנגדו)א( לחוק  )149ף  פי סעילשהגיש התנגדות  ימים למי    30בתוך  

 רר על החלטת רשות רישוי לאשר בקשה להיתר תואמת תוכנית. נו מקנה זכות עלחוק אי   152ת. סעיף  ועדה מקומי

ן  הבאופן המאפשר לבחוק,    ות ות הערר הקבועועד  ן שליבה את סמכותאומנם הרח   הלכת שפרציינה כי    ועדת הערר

ה של  דבר שמי שטוען לסטיי אך אין פירושו של    לא פורסמה הקלה,  אםת גם  לסטייה של היתר מתוכני  לדון בטענה

את סעיף  נית יוכל להעלות את הטענה בפני ועדת הערר בכל מועד שיחפוץ, שכן לצד הלכה זו קיימת הורהיתר מתוכ 

 . החלטה בגינה מתבקש העררם מהמצאת המיי  30לתקופה של  ה את המועד להגשת העררבילחוק המגל )א( 152



 

  

נודע לעורר על מתן היתר  במקרה שבו  כי    אשר קבעה  ראוס גרופשטעדת הערר בעניין  החלטת ו  על  ועדת הערר עמדה

נה מהיום שבו תמ   הימים  30ופת  ק מקרה זה תבהערר, כאשר    להגשתבדיעבד, יש לקבוע מסגרת פרוצדוראלית    בנייה

  ם.בנייהם ממתן ההיתר לפי המוקד או על בנייה תרילהרר על הבקשה נודע לעו

טרס של מי שעלול להיפגע מהבינוי  הן לאינ  –ם שונים  אים ומאוזן לאינטרסייינתן משקל מת  ערר,, קבעה ועדת הבכך

שמירה   של  הציבורי  לאינטרס  הן  תוכנית,  תואם  וה ע שאינו  החוק  של  ל  לאינטרס  ואינטרס סופן  ההליך  יות 

 י.  ליה חזקת תקינות המעשה המינהלל רשות רישוי שחלה ע תר על החלטה ש היהש  תמכות של מבקההס

בו נודע לה על  שהימים יש למנות מהיום  30לפיה את מניין  העירייה ת את טענתכי היא איננה מקבל קבעהועדת הערר 

ה  הגיש ערר מכוחל כדי  חון אותו  היתר, עליו להזדרז ולב ר ה דע לו על אישוה. מי שנול אי התאמת ההיתר לתוכנית הח

רויקט  מדובר בפ  רזי התכנון והרישוי.ירייה מצויה היטב בים מקבלים משנה תוקף משעה שהעשל הלכת שפר. הדבר

המעונות  מש מבני  הקמת  של  שלמעותי  התכנון  להליכי  מודעת  הייתה  העיירה  אשר  הג  הםבאוניברסיטה,  ישה ואף 

היתר    שם לא ידעה שיע שנודע לה עליו, ואתר לפחות מהרגהיה חון את  ממנה לבויות, ולכן היה מצופה  נגדבמהלכו הת 

 . בנייהום המתין לסייתר ולא להז חזקה שידעה שיצא השא  בנייההחל הליך המרגע ש –

 רשות הרישוי.  החלטותעל דחתה ועדת הערר את בקשת העירייה וקבעה כי לא קמה לה זכות ערר  ,לפיכך
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