
 

 

 

 

 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

 

בקשה לדיון נוסף בענין  ק הדין של בית המשפט העליון בנפנה את תשומת לבכם לפס 

וקבע כי אין מקום לדיון נוסף וכי ההלכה לפיה   ברג. בית המשפט דחה את הבקשה

סעיף   לפי  הפיצויים  שגרמה   197בחישוב  "עננה התכנונית"  להתחשב בהשפעת  ניתן 

   , נותרה בעינה.תכנית כוללנית מוקדמת בזמן

  מנת  ף מתייחס לפטור מהיטל השבחה למוסד ציבורי וקובע שעלפסק דין חשוב נוס

לפטור זכאים  שהתמו,  להיות  בכך  לשדי  מיועדת  אם רה  גם  ציבורית,  למטרה  מש 

   .המקרקעין עצמם אינם משמשים ואינם מיועדים לשמש למטרה כזאת

 

ג המקרקעיןם  נעדכן  לחוק  להתיהמתי   בתיקון  בבית  חס  פוטווולטאי  מתקן  קנת 

 . המשותף

)בקשה להיתר, תנאיו    בנייהתקנות התכנון וה תזכיר לתיקון  סם  פורכי  ן  נעדככמו כן,  

התשפ"א  )תיקון(,  מסוימות  לתת  המציע    2020-ואגרות(  דרישות להנוגעות  הקלות 

נועדו להקל על ההיתכנות לשינוי שימוש של ההקלות  .  מבניות הנוגעות לבטיחות אש

סטודנטים,   מעונות  או  מלון  לבית  קיימים  תנבניינים  קביעת  התקנת  יא תוך  כגון  ם 

 הנדרשת.  מתזים, לשם הבטחת רמת הבטיחות 

לתיקון   הוא  שפורסם  נוסף  והבניתזכיר  התכנון  )תיקון(, תקנות  בנייה(  )רישוי  יה 

כיום,    . 2020-התשפ"א בנוסחן  התקנות  במסלול לפי  רמ"י  הסכמת  לקבלת  הפנייה 

להיתר הבקשה  הגשת  לפני  היא  הקלות  ללא  רגיל  בור  ,רישוי  הכולק  לות בקשות 

שה. בתקנות  נעשית לאחר החלטת הוועדה המקומית לאשר את הבק  פנייה הקלה ה

ה  לפיו  אחיד  תהליך  לקבוע  אחרי    פנייהמוצע  תמיד  תהיה  הסכמתה  לקבלת  לרמ"י 

להיתר,   בבקשה  חוזרות  קבלת ההחלטה  פניות  ומניעת  הוודאות  הגברת  לשם  וזאת 

יכת שינויים  וך ער ת תנה ה להיתר ני לרמ"י במצבים שבהם ההחלטה לאשר את הבקש

 .  בתוכן הבקשה

 

 . ריאה מהנהונאחל לכם שנה אזרחית מצוינת וק 2021זהו הגיליון הראשון לשנת 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ו:אותנר קבמוזמנים ל
clawyers.comfbwww. 

 
 : אחרינו ובעקול

 

   
  

 
נדחתה בקשה לדיון נוסף בעניין   

בחישוב הפיצויים לפי   -ג בר
ניתן להתחשב   197סעיף 

בהשפעת "עננה התכנונית"  
מוקדמת  ללנית  כו מה תכניתשגר

 בזמן
* 

דחתה תביעה לפיצויי הפקעה  נ
רכי  ובגין חלקה שהופרשה לצ

במסגרת תכנית איחוד  ציבור 
 וחלוקה 

*  
  בכדי לזכות בפטור מהיטל

השבחה, די בכך שהתמורה  
ית,  מיועדת לשמש למטרה ציבור

גם אם המקרקעין עצמם אינם 
משמשים ואינם מיועדים  

 לשמש למטרה כזאת 
* 

של  תוקפה  האריך את  אין ל
מעבר   בנייההחלטה למתן היתר  
 לשנתיים

* 
ס  אישור מסמך מדיניות ביח

פינוי בינוי, מבלי  לתכניות 
לשמוע את עמדת הציבור,  

הכוללת יזמים, היא החלטה  
 בלתי סבירה 

* 
ה להגשת התנגדות  זכות העמיד

על ידי גורמים פרטיים או על  
 ידי עותר ציבורי

* 
המבחן    התועלת הציבורית איננה

ל כאשר מבוקשות  שיש לשקו
 הקלות 

* 
פרשנות תכליתית של תכנית  

י המגורים החלה על כל אזור
ם הושמטה ממנה  בעיר אול

 חלקת העוררים 

   2021ינואר             נייהבון וכן תכנדעו"מ

https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2888.pdf
http://www.fbclawyers.com/
https://www.linkedin.com/organization/156864/admin/updates
https://www.facebook.com/fischerbehar/?ref=bookmarks


 

 

ברג   בעניין  נוסף  לדיון  ניתן להתחשב בהשפעת    197בחישוב הפיצויים לפי סעיף    -נדחתה בקשה 

 ללנית מוקדמת בזמן כושגרמה תכנית   "עננה התכנונית"

 ראשון לציון  בנייהרומן ברג ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ל 2229/20דנ"מ 

 .2020בדצמבר   30המשפט העליון בפני כבוד הנשיאה השופטת א' חיות, ניתן ביום  בבית

הלן: "פסק  )ל  7019/16ובבר"מ    5898/16ענייננו בבקשה לקיים דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון בבר"מ  

נדונה השאלה המשפטית:   בהם  סעיף  הדין"( אשר  של  פרשנותו  במסגרת  וה  197אם   –, תשכ"ה  בנייהלחוק התכנון 

תכניות מתאר להעניק פיצויים בגין ירידת ערך מצטברת בשווי המקרקעין, שנגרמה מ   אפשר)להלן: "החוק"(,    1956

ומחוזיות המוגשת  ,  אחדות  ארציות  תביעה  במסגרת  שעה  פב  קעוזאת  בשרשרת,  המאוחרת  התכנית  של  גיעתה 

   .לחוק 197ף שהתכניות הקודמות לה לא הקימו כשלעצמן זכות תביעה לפני סעי

לפי סעיף    לטענת המבקשים הקביעה בפסק הדין ניתן היה להתחשב בהשפעת    197כי לצורך חישוב הפיצויים  לחוק 

העבר לא היו קונקרטיות ולא ניתן היה להגיש בעטיין  ות  ל שווי הקרקע במצב הקודם, אף שתכניה"עננה התכנונית" ע

שבהם דין  לפסקי  מנוגדת  פיצויים,  לתשלום  לפיצוי    נקבע  תביעות  זכות  מקימה  וקונקרטית  מסוימת  תכנית  רק  כי 

  663/02ההלכה שנקבעה בע"א    קביעת בית המשפט העליון סותרת אתכי    המבקשים  וטענלחוק. עוד    197מכוח סעיף  

 לחוק.  197נמדר"( לפיה רק תכנית מסוימת וקונקרטית מקימה זכות לפיצוי מכוח סעיף ין  : "עני)להלן

ישם הלכות קודמות לפיהן סעיף  י כי בית המשפט  מצידם    , טענוהוועדה המקומית ונתיבי ישראלביניהם  המשיבים,  

ת פוגעות יש להגיש  ניוה של תכנית מסוימת במקרקעין. במקרה של רצף תכלחוק מקים זכות לפיצוי בגין פגיעת  197

לחוק    197פיצויים מכוח סעיף    כי לפי ההלכה הנוהגת  תביעה נפרדת בגין פגיעתה של כל תכנית. עוד טענו המשיבים

זכ בין  פיצויים יחסיים המאזנים  של הפרט, אלא  פגיעה בקניינו  כל  על  פיצויים מוחלטים המפצים  ויות הפרט  אינם 

 מדים בבסיס הליכי התכנון. עו ובין האינטרסים הציבוריים החשובים ה

א  ושמו של דיון נוסף הוא שבפסק הדין נ כי תנאי סף לקיובית המשפט העליון דחה את הבקשה לקיים דיון נוסף ופסק,

בותה, קשיותה  הבקשה נקבעה הלכה חדשה העומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשי

סף. כדי להצדיק קבלת בקשה לקיום דיון נוסף נדרשת הלכה מיוחדת וחריגה  ואו חידושה יש מקום לקיים בה דיון נ 

תי נורמות ששררו עובר להלכות שנדונו והוכרעו בפסק הדין. בית המשפט העליון נדרש שיש בה כדי לשנות באורח מהו

לחוק    197יף  ע לה משפטית דומה, קרי מתי ניתן יהיה לפצות מכוח ס)להלן: "עניין הר"( לשא  3781/04בעבר בבר"ם  

של   המצטבר  נזקן  תכנוני"המספר  תכניות  בגין  "רצף  ביניהן  ש  .מקיימות  המידה  אמות  על יישום  הר  בעניין  נקבעו 

 כי לא ניתן להחיל את דוקטרינת הרצף התכנוני.   נסיבות המקרה דנן הוביל את דעת הרוב למסקנה

לשאלת חישוב הפיצוי שגרמו התכניות או לשאלה  בית המשפט  לא נדרש  כי בעניין נמדר    בית המשפט העליון קבע  עוד  

כי מבחינה עקרונית גם תכנית מתאר ארצית   ע בעניין נמדרנזקן המצטבר של התכניות. כמו כן נקבאם יש לחשב את  

ה אשר יהיה, בכל מדרג שהוא, יכולה להיחשב אר, יהיה תוארשכל תכנית מת   יכולה להיות תכנית פוגעת ולפיכך נקבע 

סע לצורכ"תכנית"   וברורה  197יף  ך  מסוימת  שהתכנית  ובלבד  לחוק,  שאפשר  )א(  קונקרטית  כך  פגיעה  לזהות 

עין. במקרה זה המבקשים כלל לא חלקו על כך שתכניות העבר לא קיימו את דרישת הפגיעה הקבועה בסעיף  במקרק

 לחוק.   197

 דחותה.בקשה ויש לכי התנאים לא התקיימו בבית המשפט העליון קבע על רקע הדברים אלו 

 

 

 

 



 

 וחלוקה נדחתה תביעה לפיצויי הפקעה בגין חלקה שהופרשה לצרכי ציבור במסגרת תכנית איחוד

 עמי הופמן נ' עיריית רעננה  41797-03-16תא )מרכז( 

 . 2020בנובמבר   24שינמן, ניתן ביום  פני כבוד השופט סגן הנשיאה יעקב לוד ב –בבית המשפט המחוזי מרכז  

רכי ציבור של חלקה ברעננה שבוצעה במסגרת תכנית איחוד וחלוקה  ויי הפקעה בגין הפרשה לצביעה לפיצוענייננו בת

התביעה   במוקד  "החלקה"(.  "התביעה",  בהתאמה:  הפרשת עמדו  )להלן  האם  הראשונה,  משפטיות:  שאלות  שתי 

הפקעה מקרקעי של  הליך  מהווה  וחלוקה  איחוד  תכנית  במסגרת  ציבור  לצרכי  הפיצו שאל  ,יההשני  ;ן  אם הי,  ת 

 . פיצוי בגין הפרשת החלקהזכאים ל תובעים ה

עיריית רעננה )להלן: "העירייה"( נטלה את כל החלקה מידם באמצעות הליכי איחוד וחלוקה, מבלי    לטענת התובעים

רכי  ו לצ לפקודת הקרקעות )רכישה    13-ו  12וי בגין זכויותיהם בחלקה לפי סעיפים  חלופי או לשלם פיצלהקצות מגרש  

נטילת המקרקעין  .  1943ר(,  ציבו יזמה    .מהווה הפקעת מקרקעיןכפי שבוצעה,  לטענתם,  הליכי  את  וביצעה  העירייה 

יצוי מלא ללא ניכוי חלק הפטור  כי הם זכאים לפ   התובעים   מת הבעלים. יתרה מכך טענוכ סה  א ללהאיחוד והחלוקה  

 לן: "החוק"(.)לה  1965 –, תשכ"ה בנייהתכנון וה( לחוק ה 1))א(190מהשטח, בהתאם לסעיף    40%בשיעור 

הייתה ארעית במסגרת הליכי רישום תכנית  העירייה מצידה טענה  הופקעה    כי החלקה  איחוד וחלוקה, החלקה לא 

תה, החלקה הועברה לבעלותה במסגרת הליכי איחוד וחלוקה, מכוח סעיף  קעה לא חלים עליה. לטענולפיכך דיני ההפ

טענהלחוק  124 עוד  המקרקעין  העירייה,    .  לצנדונים  ה כי  ההפרשה  בעקבות  ציבור,  והושבחו  קיבלו  ו רכי  התובעים 

 מתן "כפל פיצוי". הדבר יהיה  שורי פהתביעה   קבלאם תתולפיכך אחדות ויות הזדמנ פיצוי ב

  כי ציבור במסגרת תכנית איחוד וחלוקה מהווה רוהפסיקה שהפרשת מקרקעין לצכי לאור    בית המשפט המחוזי פסק

צעו הליכי הפקעה  בו  שלאכיוון  ת את טענת העירייה שלא מדובר באקט של הפקעה מלדחושיש    פקעה, הריהליך של ה

כמו בית המשפט  כדין.  פסק  חלות    כן  זה  כי מאחר שמדובר בהפקעה,  בסעיף  במקרה  ( 1)א()190ההגבלות הקבועות 

כל של  פטור  וקיים  בית המשפט40%-חוק  הפיצוי קבע  לחלקה    . בשאלת  קכי  עצמאי  היה  ספורות  ת  דקוך  במשיום 

כי   ,פיצוי. לבסוף פסק בית המשפטזכאית ל  אין היא  ולכן  מחלקת המקור,    14.5%-כד על  חלקה עומה   ששטחומכיוון  

ולפיכך כטענת  רכי ציבור, בחלקם של התובעים במקרקעין הושבח בעקבות הפרשת החלקה לצ אופן המהווה פיצוי, 

 וי".העירייה קבלת תביעתם אכן תהווה "כפל פיצ

 משפט את התביעה. בית ה דחה  ו אלות בנסיב

 

שהתמורה   בכך  די  השבחה,  מהיטל  בפטור  לזכות  אם    יועדתבכדי  גם  ציבורית,  למטרה  לשמש 

 המקרקעין עצמם אינם משמשים ואינם מיועדים לשמש למטרה כזאת  

)מ ול  הוועדה  62262-09-19רכז(  עמ"נ  לתכנון  האוונגלית    בנייההמקומית  הכנסייה  נ'  ת אפיסקופלירמלה 

 ם ובמזרח התיכון שליירוב

  30לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני כבוד השופט צבי דותן, ניתן ביום    –בבית המשפט המחוזי מרכז  

 . 2020בנובמבר 

כי המשיבה זכאית לפטור מהיטל השבחה    השבחה אשר קבעה  ועדת הערר לפיצויים והיטלעסקינן בערעור על החלטת  

סעי לתו4)ב()19ף  לפי  והספת  (  התכנון  לחוק  תשכ"ה  בנייההשלישית  "סעיף    1965  –,  בהתאמה:  ( 4)ב()19)להלן 

 לתוספת", "החוק"(.  

 

לא   "המשיבה"(  )להלן:  האוונגלית  הכנסייה  המקומית,  הוועדה  בסעיף  לטענת  הפטור  תנאי  את  ( 4)ב()19מקיימת 

ה מאוגדת מחוץ לישראל וחולשת המשיב ש מכיוון את ז "אין עיסוקו לשם קבלת רווחים",מבקש הפטור  לתוספת, לפיו 



 

ע גוון  בעלת  פעילותה  רבים,  נדל"ן  נכסי  ומכירתם-סקיעל  נכסים  בהשכרת  ביטוי  לידי  הבא  בתי  בו  מסחרי,  ניהול 

כי המקרקעין שבידי המשיבה אינם משמשים בפועל לאיזו מן    טענה הוועדה המקומית  הארחה והפקת רווחים. עוד 

נה עומדת גם בתנאי הפטור לפיו "אותם מקרקעין  אי היא  ( לתוספת ולכן  4)ב()19ף  יות בסעת המנויציבוריוהמטרות ה

האמורות".   למטרות  לשמש  מיועדים  או  משמשים  בעדם,  התמורה  המקומיתלכך  נוסף  או  הוועדה  שני  כ   טענה  י 

דהיינו  התנאים   משמשיםמצטברים,  ציו  המקרקעין  למטרה  לשמש  מהמפורטות  מיועדים   ( 4)ב()19בסעיף  בורית 

ו כי המשיבה    מטרה ציבורית המצוינת בסעיף. לבסוף טענה הוועדה המקומיתלהתמורה בעדם משמשת  כי  לתוספת 

מוסד של  הגדרתו  לעניין  הכללי  החשב  שקבע  בקריטריונים  עומדת  של   אינה  ההיקף  מבחינת  רווח  כוונות  ללא 

 "הוצאות הנהלה וכלליות". 

דת מצידה  טענה  המשיבה   גוף  היא  המעניכי  שירוי  בתחות ק  וציבוריים  קהילתיים  דת  ובהם:  ם  מיי  בריאות,  שונים 

  בתי חולים, בתי ספר, גנים, מכללות ומוסדות צדקה. עוד טענה המשיבה  צדקה, מפעילה ותומכת בהפעלתסעד וחינוך, 

פקת  רה שלשמה פועל הארגון. אין משמעות לעצם ה בחן איננו אם קיים רווח כלשהו מהפעילות, אלא מהי המטכי המ

היא  ווחים,  הרו הכנסייה,  השאלה  חברי  בין  מחולקים  הרווחים  דנן  בעוד  אם  משמשים   עודפיבמקרה  ההכנסות 

ה   בלבד   לקידום מטרותיה הדתיות והחברתיות ה  . לבסוף טענה המשיבהמשיבהשל  מועצה הכללית של המשיבה כי 

בהחלאישרה   וציינה  המקרקעין  מכירת  במפורשאת  היעדים    טתה  הם  תשמש  מה  שתתקבל    הורתמ השלשמם 

 ( לתוספת. 4)ב()19מטרות הציבוריות המפורטות בסעיף יעדים הנכללים בה  לכוציינה כי   המכירהמ

ם, הדבר איננו הופך את המשיבה לשהכי גם אם ישנם רווחים כ  בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את הערר וקבע

שעיסוקו   זאת  לגוף  רווחים",  קבלת  ש"לשם  מחו מכיוון  אינם  החבריבי  ים לקהרווחים  למימון    ,םן  מיועדים  אלא 

קבע   ,שהמשיבה עומדת בתנאי הראשון. בעניין התנאי השני  כן קבע בית המשפט  המטרות הציבוריות של המוסד. על

וסדות הכוללים יחידות סיעודיות לקשישים ומעונות דיור מוגן לקשישים" הם אמנם  "בית אבות, מכי    בית המשפט

עונה  לח   188  רך סעיף מטרה ציבורית לצו תחומי המטרה הציבורית שבסעיף  הגדרה של  העל  וק, אך שימוש זה אינו 

או4)ב()19 משמשים  המקרקעין  לפיו  התנאי  זה  במקרה  מתקיים  לא  כן  ועל  לתוספת,  למטרות    (  לשמש  מיועדים 

רקעין  קכי מתקיים התנאי שהתמורה בעד המ   ( לתוספת. עם זאת קבע בית המשפט לעניינים מנהליים4)ב()19ף  שבסעי

עוד קבע בית המשפט 4)ב()19מיועדת לשמש למטרות ציבוריות המפורטות בסעיף    שמשת אומ כי מדובר    ( לתוספת. 

דהיינו מצטברים,  ולא  חלופיים  תנאים  לשמש   בשני  מיועדים  שהמקרקעין  בסעיף    או  מהפורטות  ציבורית  למטרה 

ת בפטור מהיטל השבחה, די  די לזכוכן בכ  ל ( לתוספת, או שהתמורה בעדם מיועדת לשמש למטרה כאמור. ע4)ב()19

מיועדים   ואינם  משמשים  אינם  עצמם  המקרקעין  אם  גם  כאמור,  ציבורית  למטרה  לשמש  מיועדת  שהתמורה  בכך 

בית המשפט  סעיף    לשמש למטרה כזאת. לבסוף קבע  לפי  כי אין הכרח שמוסד המבקש את הפטור מהיטל השבחה 

 דין.  ת רווח על פינו( לתוספת, יוכר כמוסד ללא כוו4)ב()19

 

 מעבר לשנתיים   בנייהאין להאריך את תוקפה של החלטה למתן היתר  

 חיפה בנייהעו"ד ג'ובראן ג'ובראן נ' הוועדה המקומית לתכנון ל 55598-03-20עת"מ )חי'( 

ניתן -בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית    משפט לעניינים מנהליים בפני סגן הנשיא השופט אברהם אליקים, 

 . 2020בדצמבר  15יום ב

להאריך   חיפה  הרישוי  רשות  החלטת  על  בעתירה  היתראת  ענייננו  למתן  החלטה  של  "החלטה    תוקפה  )להלן: 

היתר,   לתת  ההחלטה  מיום  שנתיים  שחלפו  לאחר  שהתקיימו  להארכה"(  היתר מבלי  הוצאת  וללא  התנאים  מלוא 

 . בנייה

 

ני הארכה  למתן  ההחלטה  העותר,  סמלטענת  בחוסר  ותנה  שכן  יד כות  להתבטל,  שההחלטה  היא  נה  לאחר  התקבלה 



 

כי לא הוגשה מטעם מבקשי ההיתר    כן טען העותר  למתן היתר פקעה, דהיינו כשנתיים מיום ההחלטה לתת היתר. כמו

 יתרה מכך, ההחלטה למתן הארכה ניתנה ללא נימוק.    ,בקשה להאריך את תוקפה של ההחלטה למתן היתר

וה נמ כי א  נהקומית מצידה טעהוועדה המ   בנייהם תוקפה של ההחלטה למתן היתר פג, אלא שעל פי תקנות התכנון 

  2020)להלן: "הוראות השעה"(, תוקפו של היתר שפוקע במהלך שנת    2020  –)רישוי בנייה( )הוראות שעה(, התש"ף  

על  פקיעתו,  ממועד  נוספת  שנה  של  לתקופה  למשי  יוארך  לתת  מניעה  אין  ואין כן  כמבוקש  היתר  להגצו  בים  ש  ירך 

 בקשה להארכת מועד. 

ופסק העתירה  את  קיבל  מנהליים  לעניינים  המשפט  מקום    בית  היתר  שכי  ניתן  ולאחר    בנייהבו  לתנאים,  כפוף 

. לא ניתן להאריך את בהליך תכנונימחדש  כשנתיים לא קוימו כל התנאים, ההחלטה למתן היתר בטלה ויש לפתוח  

ללא    תוקפה  ואף  נימוק  "בקשה"  -עם מבקשי ההיתר, עלטגשת בקשה מהשל ההחלטה ללא  דין ההחלטה לאשר  כן 

בתוך המועד שנקבע, להתבטל. לבסוף קבע    בנייה שלא הוגשה לגביה בקשה להארכת תוקפה של ההחלטה למתן היתר  

מנהליים לעניינים  מ  בית המשפט  לסטות  אין  ממארוכה  תקופה  כי  בתנאיםשנתיים  היתר  למתן  עוד    . יום ההחלטה 

)בקשה להיתר,    בנייה)א( לתקנות התכנון וה20סטייה מעבר לשנה, לפי כוונת המחוקק בתקנה    םכי ג  משפטבית ה  קבע

 . בלבד בקיום טעמים מיוחדיםמותרת , 1970 –תנאיו ואגורת(, תש"ל 

 

, מבלי לשמוע את עמדת הציבור, הכוללת יזמים, אישור מסמך מדיניות ביחס לתכניות פינוי בינוי

 ירהבלתי סבחלטה  ה היא 

 שומרי הסף התנועה להגנת ערכי שלטון החוק נ' עיריית חיפה  15694-06-20)חי'( עת"מ 

  23בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט נאסר ג'השאן, ניתן ביום  

 .2020לדצמבר 

מדיניות    2504חפ/מד/יניות "ד מסמך מדם נוספים עומקד העתירה שהוגשה על ידי עמותת "שומרי הסף" ועותריבמו

מסלול פינוי בינוי" אשר פרסם מינהל    –כלל עירונית לקביעת הנחיות לדירות תמורה בתכניות להתחדשות עירונית  

 חיפה )להלן: "מסמך המדיניות"(.  בנייהואושר במליאת הוועדה המקומית לתכנון ו ההנדסה והאגף לתכנון עיר 

ב  טענוהעותרים   פגם  נפל  אישורכי  ה  עת  הוועדה  מסמך  על  לטענתם,  ציבור.  שיתוף  הליך  נעשה  שלא  בכך  מדיניות 

 המקומית לפרסם את מסמך המדיניות להערות הציבור בטרם אישורו, ומשלא עשו כך, עליו להתבטל. 

טענה  מצידה  חיפה  מדובר    עיריית  שמצויה  כי  תכנונית,  ודאות  ליצור  שנועד  מדיניות  הוועדה  במסמך  בסמכות 

יה. לטענתה, מדיניות זו אינה מחליפה תכנית או תכנון מקיף וסדור על כל רבדיו וכל מטרתה  ון ובניית לתכנהמקומ 

ורסם כדין  פ כי המסמך    . עוד טענה עיריית חיפה"לשמש "כגשר לעניין מסוים בלבד ועד לסיום הליכי תכנון מורכבים

מרווח שיקול דעת ועל כן העתירה  מרה על  חיפה ש  בנייהקומית לתכנון ולכי הוועדה המ   באתר העירייה. לבסוף טענה 

 מוקדמת.  

שיתוף   להיעדר  בעניין הטענה  ביטול מסמך המדיניות.  על  והורה  קיבל את העתירה  מנהליים  לעניינים  בית המשפט 

המדינ  שמסמך  המשפט  בית  קבע  הדעת  יציבור,  שיקול  את  מגבילות  אשר  קשיחות  הוראות  מכיל  הוועדה  ות  של 

עדה ולא על ידי בעלי עניין. קביעת מדיניות  על ידי חברי ו  וובאי כי בקשות חריגות    וקובעות  ות אותוהמקומית, מחליש 

העירונית עד ות  בנושא בעל אופי תכנוני שיש בו כדי להשפיע על גורל ההתחדש   אחידה, הגורמת להחלשת שיקול הדעת

 סבירה. לתיהכוללת יזמים, היא ב הציבור לאישור תכנית האב, מבלי לשמוע את עמדת

 

 

 



 

 ים פרטיים או על ידי עותר ציבוריזכות העמידה להגשת התנגדות על ידי גורמ 

 יהבני'ירושלים שקופה' שקיפות במינהל הציבורי בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ו  1077/20ם(  -ערר )י

 ירושלים

 . 2020בדצמבר  15ן ביום , ניתושלים בפני יו"ר עו"ד בנימין זלמנוביץמחוז יר   בנייהבוועדת הערר לתכנון ו

ועדה המקומית ירושלים לאשר את התכנית המפורטת שהוכנה בהתאם להוראת תמ"א  עסקינן בערר על החלטות הו

 .  את כלל הטענות שהועלו בהתנגדויות שהוגשו ביחס אליהות )להלן: "התכנית המפורטת"( ולדח 10038ולתכנית   38/1

פרטי נוסף בשם מר  ל העוררות, 'ירושלים שקופה', 'מנהל תקין' וכן אדםידה שמוקד הדיון נסב סביב שאלת זכות העמ

 נתן קרמר )להלן בהתאמה: "העוררות", "העורר"(. 

מטר   290דה שהוא מתגורר במרחק של  בו, היא העעררכי מקור זכותו להגיש את ההתנגדות, ולפיכך את ה  העורר טען

או  כמובקו  התכנית.  שטח  ממיקום  ה  וירי  טענו  והן  ש מכיוון  כי    ותעוררכן  ציבורי"  ש-"גוף  ייצוג  "עמותה"  מטרתן 

 אינטרסים ציבוריים, קיימת להם זכות עמידה בערר זה.  

)להלן: "החוק"( מגדיר את    1965  –, תשכ"ה  בנייהחוק התכנון והל  100כי סעיף    ועדת הערר דחתה את הערר וקבעה

וני,  התנגדות שיסודותיה בדמוקרטיזציה של ההליך התכנת הרשאים להגיש התנגדות לתכנית. הסעיף מאזן בין זכו ה

ת של מי  בין ייעול ההליך התכנוני ופישוטו, הצפת מוסדות התכנון בהתנגדויות רבוובשיתוף הציבור ובזכות העמידה  

לה לאשאין  להיפגע ממנה.  עשויים  ושאינם  לקרקע  זיקה אישית  מי    בכדי  ם  בין  וברורה  חדה  הבחנה  יצר  המחוקק 

ועדת  ת רחבות וביניהן שמירה על שלטון החוק. עוד קבעה  בין מטרות ציבוריוויפגע מהתכנית פגיעה אישית  י לה שעשו

( לחוק. על כן, קבעה ועדת הערר, 3)100סעיף    כן לא הוסמכו לפיכי אף אחת מהעוררות איננה "עורר ציבורי", ש  הערר

גיעה כלשהי  ינוי מזערי בקווי הבניין אינו מצביע על פכי ש עוועדות התכנון קבוררות זכות עמידה. באשר לעורר, אין לע

 מטר בקו אווירי, ולכן לעורר אין זכות עמידה.  290-לאדם המגורר כ

 

 מבוקשות הקלות   ן שיש לשקול כאשרהתועלת הציבורית איננה המבח

 יון. אשון לצר בנייהשות בים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולכפר אבות רא 1073/0920ערר )מרכז( 

 . 2020לדצמבר  15בפני יו"ר עו"ד יריב אבן חיים, ניתן ביום   מחוז מרכז בנייהבוועדת הערר לתכנון וה

המק  הוועדה  החלטת  על  בערר  ולענייננו  לתכנון  להת  בנייהומית  המקומית"(  "הוועדה  )להלן:  לציון  את  ראשון  נות 

)ל מוגן  דיור  של  בניין  בניית  לצורך  שהתבקשו  ההקלות  מטעם הלן:  אישור  ציבורית"  "תרומה  בביצוע  "ההקלות"( 

 י ההקלות. מבקש

י ציבורית.  יכולה להתנות מתן הקלות בתועלת  כי   רריםתרה מכך טענו העולטענת העוררים, אין הוועדה המקומית 

ות  כן אין זו סיבה להתנות אישור ההקל-, ללא תועלות ציבוריות, על1990התכנית לבניית בית אבות אושרה כבר בשנת 

העוררים  כעת טענו  עוד  ציבורית.  הצו  בתועלת  ההקלות  כי  את  לאשר  שיש  סבר  המקומית  בוועדה  המקצועי  ות 

 נימקה את החלטתה.  טה שלא לאשרן ולאשהתבקשו, עם זאת הוועדה המקומית החלי

טענה מצידה  המקומית  בסמיכותכי    הוועדה  להיות  ראוי  שאינו  וסגור  יוקרתי  מוגן  דיור  בפרויקט  ים  מדובר   לחוף 

והמקומ הלאומית  ברמה  משאב  המהווה  כמוציבורי  המקומית-ית.  הוועדה  טענה  התכנית    כן  בשנת    ןאכ כי  אושרה 

על בית האבות למלא    כן-לאשר תכנית שכזו בקרבת משאב ציבורי, עלאי אפשר היה  נוכחית  היאות  צמב, אולם  1990

 הקלות.  ת כלשהיא שיכולה להצדיק מתןינו מציע תועלת ציבורי אחר תועלת למען הציבור, שכן התכנון הנוכחי א

 

מנם  ו א   יננה המבחן שיש לשקול כאשר מבוקשות הקלות.כי התועלת הציבורית א  ועדת הערר קיבלה את הערר וקבעה

לה ועליו  ההיתר  למבקש  מוקנית  זכות  אינה  על  הקלה  הדיון  במסגרת  אך  לתקנות,  בכפוף  תכנונית  הצדקה  ראות 



 

הסטייה מהתכנית. ככל שניתן  עצימות  לאור  חל ו ה על צדדי ג' לאור התכנון הלשקול את השלכות הבקש  ההקלות יש

שקי  לדר להשתכנע  מקום  אין  המבוקשות,  ההקלות  למתן  תכנונית  הצדקה  ציבורית"  וש  ימת  מעבר "תועלת  כלשהי 

קבע עוד  העררלכך.  וועדת  אבות",  ה  ל"בית  שימוש  במפורש  ומתירה  תקפה  התכנית  ממי   כי  למנוע  ניתן  לא    ולכן 

 ", אשר רכש את הקרקע לתכלית זו, לממשה. הקמת "בתי אבות שעיסוקו 

 

תכ הופרשנות  אולם  בעיר  המגורים  אזורי  כל  על  החלה  תכנית  של  חלקת  ליתית  ממנה  שמטה 

 העוררים 

 יקנעם עילית בנייהרית נ' הוועדה המקומית לתכנון ולארז שט 8016/20ערר )צפון( 

מח  ערר  ובוועדת  לתכנון  פיצבנייהוזית  צפ,  מחוז  השבחה  והיטלי  ניויים  גרנות,  דרורי  חגית  עו"ד  יו"ר  בפני  תן  ון 

 2020בספטמבר   17בתאריך 

ג/   ענייננו בערר על חיוב בהיטל  וע   20678השבחה בגין תכנית  לגג  הקובעת הוראות בינוי  יצוב אדריכלי לחדרי יציאה 

 בתחום יקנעם )להלן: "התכנית המשביחה"(. 

המשבלטענ התכנית  העוררים,  בהםת  המקרקעין  חלה  אינה  שנמכר    יחה  הנכס  ידימצוי  )לה   על  לן:  העוררים 

 כן לא ניתן לחייבם בהיטל השבחה בגינה. -"המקרקעין"( ועל 

ום התכנית המשביחה, כפי שעולה מהקו הכחול שמסומן  כי המקרקעין מצויים בתח  וועדה המקומית מצידה טענהה

פני כל  על  התכנית.  רוחביבתשריט  בתכנית  מדובר  אזורם  כל  על  לחול  נועדה  אשר  ונקבע  ת  יקנעם  של  המגורים  י 

נופלת בגדרי 'טעות  כי הן חלות על כל תחום שיפוט יקנעם עילית. השמטת גוש והח  יהבהוראות  לקה של המקרקעין 

 סופר'. 

אך התכנית חלה על   מנם המקרקעין לא נמצא ברשימת הגושים והחלקות,וכי א  ערר דחתה את הערר וקבעהועדת ה

לרבות  כל א בעיר,  מזורי המגורים  בטעות הושמטו  וחלקות אשר  עולה  גושים  זו  והחלקות. מסקנה  הגושים  רשימת 

קעות ומייצרת תוצאה תכנונית  ית, כמו גם מהעובדה שפרשנות זו מיטיבה עם בעלי הקרמפרשנות תכליתית של התכנ

הצורך בתיקון טעות  יש להפריד בין  כי    ועדת העררהוסיפה וקבעה  אחידה וראויה בנושא טיפול בחזית החמישית. עוד  

תשריט התכנית לא  , תוצאת הבטלות אינה מחויבת כאשר מדובר בטעות סופר בלבד, כאשר  טעות כזותוצאותיה של  ל

 ת אליו התייחס מוסד התכנון שאישר את התכנית. היה שגוי והוא משקף את תחום התכני

לפ  נציין זו מצטרפת  בעניין עת"מ  סיקה אותה פרסמנו במעוכי פסיקה  קיסריה    47239-07-19)ת"א(  "דכן אוקטובר, 

נ'   בע"מ  ה השקעות  בית  קבע  שם  אביב,  תל  מחוז  ובנייה  לתכנון  ערר  תשריט  ועדת  בין  בסתירה  כי  המחוזי  משפט 

המ נקודת  התכנית,  לתכנית,  לשון  היא  אחאשר  וצא  להתחקות  יש  אך  והרגילה,  המקובלת  המשמעות  תינתן  ר  לה 

 ה.העומדת בבסיס  ן לה פרשנות המגשימה את התכלית מטרת התכנית ולית 

 

 ה ובניי  וןלקת תכנחמ
 ת'שוון ויוול אור חןר  כר בישפ
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