
 

 

 

 

 קוחות נכבדים,  ל

ובנ תכנון  מעו"דכן  של  נוסף  גיליון  בפניכם  להציג  שמחים  ובו  אנחנו  חקיקה  יה  עדכוני 

 אחרונה. לועדות ערר שפורסמו ושל בתי המשפט ה פסיק ו

 

מעניינות  שתי החלטות של המועצה הארצית לתכנון ובניה אשר התקבלו באותה ישיבה  

 אותנו במיוחד. 

. המועצה הארצית הבהירה כי  1.10.2023עד ליום    38  פה של תמ"אהארכת תוק  ,האחת

אה לכל הנוגעים בדבר לאשר בהקדם האפשרי את מדובר בהארכה סופית ואחרונה וקר

החקיקה ועדיפה  פוחל  שמהווה  , תיקון  ראויה  תכנונית  להבי38א  לתמ" ה  מנת  על  א  , 

 לסיומה הסופי.  

. על  ם מרבי בהתנגדויות ובערריםצה הארצית לקבוע מספר עמודיהמלצת המוע  השניה, 

כ  על  תפי ההמלצה,  יעלו  לת  12בי טענות בעררים לא  נית בסמכות  כ ועמודים; התנגדות 

כנית בסמכות הועדה המחוזית  ודות לת גהתנ ;  עמודים  6הוועדה המקומית לא תעלה על  

תע על  לא  התנגדות  עמודים  10לה  כוללניות,  ולת ;  עירונית  כנית  ותכניות  התחדשות 

למעל מ  שמציעה  למעלה  ותיח"ד,    150ה  על  החלה  תכנון  מכנית  מרחב  תחום  מחצית 

או  ארצי  כנית  ות לתהתנגדו  מקומי  תכנון  על  לא    -מוסד  יו"  12תעלה  מוסד  עמודים.  ר 

   תכנון יכול לקבוע מספר עמודים מרבי גדול יותר כאשר קיימת מורכבות מיוחדת. 

 

 

 . שמח פסחג  וח  ריאה מהנהק נאחל לכם ,תמידכ
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השיקול של זמינות תכנונית  
הוא שיקול שמצוי בדל"ת  

האמות של השיקולים שאותם  
מחויב מוסד תכנון לשוות לנגד  

 עיניו בעת הפעלת סמכותו 
* 

דרשו  תי המשפט לא ייב
לביקורת שיפוטית על שלבי  
הביניים של הליך תיכנוני 

 שטרם מוצה 
*  

באיזון בין הנגשת דירות ובין  
  -פגיעה תכנונית זניחה 

 ת הדירות גוברת הנגש
* 

העובדה שפלוני מתעשר  
מהמקרקעין בעקבות החלטה  
תכנונית, אינה מובילה בהכרח  
למסקנה כי הוא חייב בהיטל  

 השבחה 
* 

בחינת מועד חיוב בהיטל  
השבחה בתכנית המעניקה  

זכויות שלמימושן נדרש הליך  
 נוסף

* 
שטחים ציבוריים בנויים, 

הקמתם והשפעתם על שווי  
כנית שאינה מכח  הפרויקט בת

 5000תא/
* 

סמכותה של ועדת הערר,  
כמוסד תכנוני בכיר בהיררכיה  

התכנונית, להידרש לכלל  
הסוגיות הנובעות מהחלטת  

 ה המקומית  הוועד
* 

המדד הרלוונטי להתייחסות  
לבעלים בהליך איחוד וחלוקה  
כבעלים יחיד הוא קיום הסכם  

 שיתוף חתום ורשום 
* 

ועדת הערר אינה הערכאה  
אימה לתקיפת מסמך  המת

מדיניות שאושר על ידי הועדה  
 המקומית 

 2022 אפריל            הניבו וןכן תכנדעו"מ

http://www.fbclawyers.com/
https://www.linkedin.com/organization/156864/admin/updates
https://www.facebook.com/fischerbehar/?ref=bookmarks


 

בדל"ת האמות של השיקולים שאותם מחויב מוסד   ונית הוא שיקול שמצוי השיקול של זמינות תכנ 

 תכנון לשוות לנגד עיניו בעת הפעלת סמכותו 

 פז חברת נפט בע"מ נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז  14540-10-20עת"מ )מרכז( 

פט, סגן הנשיאה אורן שוורץ,  בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השולוד  -בבית המשפט המחוזי מרכז 

  . 2022בפברואר  27  ניתן ביום

בעתירה הוגשה  עסקינן  אשר   ," )להלן:  מרכז  מחוז  ובניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  החלטת  המחוזיתכנגד  "(  הועדה 

 ."(תהתוכני)להלן: " 5233לאשר למתן תוקף תוכנית להרחבת דרך 

א לחיסולה הכלכלי של תחנת התדלוק  גור, התוכנית תביק במקרקעי מושב חודלתלטענת העותרת המפעילה תחנת  

חגורה מושב  בתחומי  ש  ,מופעלת  הכביש מאחר  לבין  התדלוק  תחנת  שבין  לממשק  ראוי  תחבורתי  פתרון  נקבע  לא 

התווית דרך יציאה מהתחנה אשר   שון,הרא  :העותרת הציעה שני פתרונות תחבורתייםהחדש שיבנה מכוח התוכנית.  

ידי הועדה  5233והשני, הסדרת צומת על התוואי החדש של כביש    444תאפשר חזרה לכביש   על  נדחו שניהם  , אשר 

את    .המחוזית לתקן  ולחייבה  המחוזית  הועדה  החלטת  ביטול  על  להורות  המשפט  מבית  מבקשת  העותרת  משכך, 

 הפתרונות התכנוניים שהציעה העותרת. שני  מתוך בהם אחד שיוטמע מסמכי התוכנית כך 

מצידן  החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ    -, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ונתיבי ישראל  יתהועדה המחוז

כי   העותרתטענו,  נציגי  עם  נפגשו  במהלכה  מדוקדקת  הכנה  עבודת  קדמה  התוכנית  המנהלי    לעריכת  ההליך  ולכן, 

מ שאינו  תקין  באופן  המשפט.  התנהל  בית  התערבות  את  שהעוד  צדיק  הפתרונות  כי  אינם  נטען,  העותרת  ציעה 

קרקע מתחום  תחייב להרחיב את גבול התוכנית ולהפקיע    444ת יציאה לכיוון דרך  ספריים בין היתר, מאחר שהואפש

נוספים.   כן  מושב חגור ושטחים  כי מדובכמו  ופגיעה  ר בהרחבה של התוכנית שתגרום לעיכוב בהליכי התכ נטען,  נון 

 משמעותית באינטרס הציבורי. 

, כדי להתאימה להיקף התנועה באזור   5233התוכנית נועדה להרחיב את דרך  בע, כי  את העתירה וק  בית המשפט דחה

נציגי העותרת ל פן תקין וכי  נקבע, כי ההליכים התכנוניים התקיימו באו  .זרימת התנועהיפור  הבטיחות ולשרת  הגבל

חוזית לדחות  רב בהחלטת הועדה המ   עוד נקבע, כי יש טעםוגשו לתוכנית.  מהלך ההתנגדויות שהניתנה זכות טיעון ב

כביש   אל  התדלוק  תחנת  בין  שיחבר  נוסף  כביש  לסלול  העותרת  הצעת  שכן,  העותרת  שהציעה  הפתרונות    444את 

ב  משמעה הדרך  זכות  של  סטטוטורית  כלומר,  הסדרה  שקרקע.  מורכב  בתהליך  יופבמדובר  מקרקעין    ו קעמסגרתו, 

אינו    הליכי התכנון  בית המשפט, כי עיכובבהקשר זה קבע  פר שנים.  ומימושו עלול להימשך על פני מס   למטרת דרך

כי  ומוצדק   מוסד  כן  מחויב  שאותם  השיקולים  של  האמות  בדל"ת  שמצוי  שיקול  הוא  תכנונית  זמינות  של  השיקול 

גרת דיון בהתנגדויות מחויבים מוסדות התכנון לשקול לא  התכנון לשוות לנגד עיניו בעת הפעלת סמכותו, שהרי במס

 רק שיקולים תכנוניים מובהקים, אלא גם שיקולים חברתיים וסביבתיים.   

שב תוכנית  במקרה  יותר  מאוחר  בשלב  להגיש  לעותרת  אפשרה  עת  כראוי  פעלה  המחוזית  הועדה  כי  נקבע,  פנינו 

  הזמינות התכנונית ויוצרת תוצאה מאוזנת אל מול הפגיעה  משלימה אשר תיבחן לגופה. תוצאה זו הולמת את שיקול

 בנגישותה של תחנת התדלוק.  הפוטנציאלית 

 

   פט לא יידרשו לביקורת שיפוטית על שלבי הביניים של הליך תיכנוני שטרם מוצהבתי המש

   אח'כל בו חצי חינם בע"מ נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוזי מרכז ו 21788-04-21עת"מ )מרכז( 

לעני-בבית המשפט המחוזי מרכז  כבית משפט  בשבתו  כבוד  לוד  בפני  מנהליים  בוסתן,  ההשופטת  ינים  זהבה  עמיתה 

  . 2022בפברואר  09  ניתן ביום



 

 

"   עסקינן )להלן:  מרכז  ובניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ידי  על  שניתנו  החלטות  שתי  כנגד  המכוונת  הועדה בעתירה 

נת   אזור תעשיה מטרופוליניהחלטת ההפקדה של תוכנית    דכן אתעלהוחלט    "(, במסגרתןהמחוזית )להלן:  משני  ניה 

וכן,  כניתהתו" העדכון  הוחלט"(  החלטת  חוקיות  אי  בדבר  העותרת  טענת  את  תחבורתית    לדחות  בדיקה  ולערוך 

 שלאחריה תשקול הועדה המחוזית את המשך ההליך התכנוני.  

במתחם   התוכנית  בשטח  מצויים  העותרת  לנטוס"מקרקעי  "מתחם  "  הנקרא  ההפקדה    ."(המתחם)להלן:  בהחלטת 

כי  נק ומגוריםבע,  לתעשייה  שימושים  עירוב  סביבתית    ,יתאפשר  דעת  חוות  בעקבות  ההפקדה  אך  החלטת  עודכנה 

במתחם   למגורים  שימוש  ללא  תופקד  התוכנית  כי  בה,  "ונקבע  העדכון)להלן:  התנגדות  העותרת  .  "(החלטת  הגישה 

היתר, התנגדה להחלטת העדכון  ,לתוכנית המופקדת ")לה  יותועדת המשנה להתנגדו   .ובין  נתנה    "(ועדת המשנהלן: 

ביניים   במגוריםשהחלטת  שימוש  לעניין  נקודתיות  טענות  לקבל  מקום  אין  כי  נקבע,  "החלטת )להלן:    במסגרתה 

נה חוקית ולכן,  העדכון אי  , כי החלטתבפניהם יו"ר הועדה המחוזית וטענה ל פנתה ליועמ"ש והעותרת  ולכן,  ("הביניים

עם   להתקדם  בתשובהתוכניתאישור  אין  העותרתזו    הלפנייתה  .  טרם נענתה  וכי  הסתיימו  טרם  התכנון  הליכי  כי   ,

 ניתנה הכרעה סופית בכלל ההתנגדויות שהוגשו.  

ו  בשל המשנה  ועדת  ידי  על  שניתנה  הביניים  העו בשל  החלטת  לפניית  המחוזית  הועדה  ויועמ"ש  יו"ר  ררת, תשובת 

 את העתירה דנן.  העותרת הגישה  

שלא צורף למסמכי התוכנית המופקדת ובכך, נפגע  דכון התקבלה על יסוד דו"ח אקוסטי  ת הע החלט,  העותרתלטענת  

והפומביות.   כיעקרון השקיפות  נטען,  כן  ניתנה בהסתמך על החלטה שניתנה בתוכנית    כמו  ביחס למתחם  ההחלטה 

שבע  לתוכנית  זיקה  לה  שאין  מצנייננו.  אחרת  הציג  המקומית  הועדה  מהנדס  כי  נטען,  שו עוד  כג  ישנה  וא  כי  שטען, 

בשלב הפקדת התוכנית הופר סעיף  החלטה של הועדה המקומית לשנות את ההמלצה המקורית ביחס למתחם. בנוסף,  

נית מושא  "( הקובע, כי החלטת הפקדה תתבצע לאחר דיון בתוכ החוק)להלן: "  1965-לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  85

 .  ההפקדה ולא אגב דיון בתוכנית אחרת

אל פגמיבשל   כי    ום  והחלתה  נטען,  העדכון  המתחםהחלטת  קיצוניות  , על  חוקיות  באי  את    ,לוקה  מצדיקה  אשר 

אלא בזכותה של העותרת   ,כנוניותתהתערבות בית המשפט כבר בשלב ההתנגדויות שכן, העתירה לא עוסקת בשאלות  

מבקשת לכן,  הוגן.  יצהיר  להליך  המשפט  שבית  התקבלה  ,העותרת  העדכון  החלטת  לבאו  כי  חוקיפן  ההליך    א  וכי 

 התכנוני ואף הבדיקה התחבורתית הצפויה לוקים באי חוקיות מובהקת.  

החלטת ועדת המשנה  ש אשר יש לדחותה על הסף מאחר    ,בעתירה מוקדמת  כי מדובר  ,מצידה טענה  הועדה המחוזית 

בלבד  היא ביניים  הל   עוד.  התחבורתיתהבחינה  מה  יי תסה   םרטכי  ו   החלטת  מוצו  לא  כי  למועצה נטען,  הערר  יכי 

  ן בתחום התוכנית אשר ממתינים י ית לתכנון ובניה. משכך, אין לתת לעותרת מעמד עדיף על פני יתר בעלי העניהארצ

הם סופית.  אף  הדיון    להחלטה  הסתיים  בטרם  העתירה  וידת הגשת  יקדים  אשר  לגוף  המשפט  בית  את  ון  הפוך 

 וסד התכנון.   תוך שהוא מחליף את שיקול דעתו של מ עותרתהבהתנגדות 

וקבע,   העתירה  את  דחה  המשפט  הפסיקה  בית  פי  על  שכן,  מדי  מוקדמת  בעתירה  מדובר  את  כי  למצות  הליכי  יש 

ות  עובר לפניה לבית המשפט לעניינים מנהליים, במיוחד כאשר עסקינן בהליכים בפני ועדההתנגדות הקבועים בחוק  

שכן אם יעשו כן    ,צהבי הביניים של הליך תיכנוני שטרם מופט לא יידרשו לביקורת שיפוטית על שלהתכנון. בתי המש

 ישימו את שיקול דעתם תחת שיקול דעתם של מוסדות התכנון ויקדימו לדון בהשגות תכנוניות.  

 

 

 



 

 

 וברתהנגשת הדירות ג  -באיזון בין הנגשת דירות ובין פגיעה תכנונית זניחה 

 רר מחוזית חיפה עבד אל לטיף קוסייני נ' ועדת ע 55607-06-21עת"מ 

  17בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופטת בטינה טאובר, ניתן ביום  

 .  2022בפברואר 

המופנ  מנהלית  בעתירה  "יעסקינן  )להלן:  חיפה  מחוזית  ערר  ועדת  החלטת  כנגד  הת  הערר    לדחות"(  עררועדת  את 

  ואשר דחתה את בקשת ,"(הועדה המקומיתקומית לתכנון ובניה חיפה )להלן: " שהגיש העותר כנגד החלטת הועדה המ

 . לאשר תוספת מעלית וגשרי גישה לבית מגורים קיים

דירת מגורים    ואה העותר   ורק באמצעות מדרגות מרו  אשהגישה אליו היבבניין משפחתי מדורג  בעלים של  ת.  בואך 

ו  מעלית  לתוספת  בקשה  המקומית  לועדה  הגיש  הדירות  3-העותר  בעלי  שאר  בהסכמת  למבנה  גישה  בטרם   .גשרי 

אחד    גישה  גשר  בניית  התבקשה במסגרתה  מציגה הנגשה פשוטה יותר  בקשה מתוקנת שהעותר  , הגיש  ידונה הבקשהנ

  המוצע פתרון  ה ש  מן הטעם  דחותהל  המתוקנת והחליטהבבקשה  בלבד. הועדה המקומית, דנה בבקשה המקורית ולא  

בחל  המהוו  ממשית  הקייפגיעה  הדירות  בעיצוונות  בבניין,  וכןמות  הבניין  ובאופי  ניכרת   ב  והתקרבות  פגיעה  מהווה 

גובלת. לועדת הערר אשר נדחה    לחלקת המתנגדים מחלקה    בנימוק על החלטת הועדה המקומית, הגיש העותר ערר 

 במגרש.   וכי יש לבחון חלופות פוגעניות פחות לביצוע ההנגשה יםל פוגע בדיירים הגובשהפתרון שהוצג  

 את העתירה דנן.  העותר על החלטת ועדת הערר, הגיש 

ובכך פגעה בזכות  עת  טעתה ועדת הערר  לטענת העותר,   יסוד של העותר להנגשת המבנה בו הוא  הדחתה את הערר 

נטען, כי הפתרון  עוד    ניין שלו לטובת הנגשת המבנה.להתקיים בכבוד בביתו ולנצל את זכות הק  מנעה ממנו ,  מתגורר

אינו ראוי מבחינה תכנונית ואף אינו ישים מבחינה מעשית. כמו כן נטען, כי ישנה חשיבות    צג על ידי ועדת העררשהו

ול ההנגשה  הקנייןלערך  התוכנית,  זכות  מגישי  של  נסיבותיהם  רקע  על  מבוגרים   במיוחד  אנשים  שכולם  המתוקנת, 

להגיע לרחוב ללא מעלית.    וחולים ולאשר את תר  העו ביקש  לפיכך,  המתקשים מאוד  ועדת הערר  לבטל את החלטת 

 המתוקנת.  לבקשה בקשתו לבניית מעלית בהתאם 

ומפורטת  מנומקת  החלטה  ניתנה  שכן,  הערר  ועדת  בהחלטת  להתערב  מקום  אין  כי  טענה,  מצידה  הערר  ועדת 

על שה ואולם,  נטען, כי ועדת הערר אינה חולקת על חשיבות זכות ההנגד  עומבוססת על נימוקים תכנוניים סבירים.  ה

לת בהתאמה  לעמוד  ההנגשה  ואם  הכניות  ופתרונות  המגרש,  על  יש חלות  הקלות,  ונדרשות  תואמות  אינן  התוכניות 

אינו    פתרון שהוצע על ידי העותר ה   נטען כי,כן  כמו  ההקלות הדרושות ניתנות לאישור מבחינה תכנונית.  לבחון האם  

הת  בשלישים   מהוראות  הרלוונטיתוחריגותו  וכן  השכונת    לאופי  יחסוב   כנית  המגורים  לבעלי  שתגרם  פגיעה  בשל 

בין הזכות לקניין לבין האינטרס הציבורי באכיפת חוקי  שסבורה ועדת הערר כי באיזון    לפיכך,בניין הגובל.  בהדירות  

 התכנון והבניה, גובר האינטרס הציבורי.  

בלה על  המנהלי לא יתערב בהחלטה שהתק  הלכה ידועה היא, כי בית המשפט רה וקבע, כי  יבל את העתי בית המשפט ק 

חוסר תום לב וחוסר סבירות קיצוני של ידי רשות מנהלית אלא במקרים חריגים, כגון במקרים של חריגה מסמכות,  

יוחדות של המקרה ובכך, גרמה  סבירה שכן, היא התעלמה מנסיבותיו המועדת הערר אינה  החלטת  נקבע, כי    הרשות.

מוצדקת  ע לפגי ובלתי  קשה  ושאה  העותר  של  עוד  בזכותם  לרחוב.  דירותיהם  את  להנגיש  ביקשו  אשר  המבקשים  ר 

לבין  המתוקנת  מאישור הבקשה  שעשויה להיגרם  ן בין הפגיעה התכנונית המועטה  באיזונקבע, כי במכלול הנסיבות,  

דירותי בהנגשת  המבקשים  ושאר  העותר  כי  זכות  המסקנה  מן  מנוס  אין  לרחוב,  העררהם  ועדת  פנפ  בהחלטת  גם  ל 

 רר יש לקבל את העתירה, לבטל את החלטת ועדת הע   לאור האמור נקבע, כי  .המחייב את התערבותו של בית המשפט

בכפוף לשימוש בחומרים שקופים בחלק של הגשר אך  בהתאם לבקשה המתוקנת,    לאפשר לעותר להנגיש את הבנייןו

 למזער נזקים. מנת  הנראה על



 

 

ה בהכרח למסקנה כי  עקבות החלטה תכנונית, אינה מובילהעובדה שפלוני מתעשר מהמקרקעין ב

 הוא חייב בהיטל השבחה

 תעשיית אבן וסיד בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר 8018-07-20ערר )דרום( 

 .2022במרץ  01הערר עו"ד עמית אופק, ניתן ביום בועדת ערר לפיצויים ולהיטלי השבחה מחוז דרום בפני יו"ר ועדת  

ובמרכזם השאלה,  אשר  עררים  בשני    עסקינן בהיטל    ת זיכיון לכרייה של מחצבים חייבבבעלות  ם  האנדונו במאוחד 

 כמותם. והמשאבים    כריית תתקופ מפלס הכרייה ואת הארכת  להעמיק אתת והמאפשרת  והשבחה בעקבות תוכני

ת  וכרייה מוגבלהן זכויות  ן  במקרקעי  םאלא זכויותיה  , של המקרקעיןהחוכרים  עלים או  ב ההם  , אין  העורריםלטענת  

להווזמני  ניתנו  אשר  זכיית  םת  בחוזהעוד  במכרז.    םבעקבות  כי  מול    נטען,  העוררים  של  מקרקעי    ההרשאה  רשות 

וכן, נקבע מפורשות כי   זכויות מעבר לזכויות הכרייהלעוררים  "( לא הייתה שום כוונה להעניק  רמ"יישראל )להלן: "

במק דבר  לעשות  זכות  אין  כילעוררים  נטען,  ועוד  זאת  זו.  מטרה  למעט  היו  רקעין  לו  שבהן    גם  מחזיקים  הזכויות 

להעוררים   מוגבלות  שהן  הרי  חכירה  בהיטל    20-זכויות  חיוב  לצורך  לדורות  חכירה  כדי  עולות  אינן  כן,  ועל  שנים 

אין  השבחה.   ב בגדר החריג  יםנכנסהם  לכן,  שנקבעו  כחוכים  שונים  זכויות  בבעלי  להכרה  ביחס  לדורות  פסיקה  רים 

 לצורך חיוב בהיטל השבחה. 

ת כריית משאב מתכלה אשר והמאפשרהמשביחות  ת  והתוכני העוררים הם יוזמי    כיות המקומיות מצידן טענו,  הועד

זכויותיה ניצול  תקופת  שהתהעוררים  של    םבתום  כך  אחרים,  לשימוש  מהמשאב  יוותר  עם   ותמיטיבת  ווכנילא  רק 

את מעגל החייבים בהיטל השבחה    ררת לערוך בין פסקי הדין שהרחיבומנסה העוההבחנה שעוד נטען, כי  .  יםהעורר 

ל פי פסיקת בית המשפט העליון החבות בהיטל השבחה לא  ע שכן,    מעבר להגדרה הקניינית היא הבחנה מלאכותית 

ינת החייב  כיום הפרשנות שיש לאמץ לבח .  נן ומהותן הכלכליתפי תוכ  אלא על  ,נקבעת לפי הסיווג הלשוני של הזכויות

היא השבחה  מהותית  בהיטל  ליהנות    פרשנות  יכול  במקרקעין  המחזיק  האם  ובוחנת  ההיטל  תכליות  את  המקיימת 

 מההשבחה מבחינה כלכלית. 

לדו חוכר  לכדי  המגיעות  זכויות  אינן  העוררות במקרקעין  זכויות  לפיה,  הגישה עמדה  אינן    שכן  ,רותרמ"י  העוררות 

פיתוח, אין להן חזקה במקרקעין והן אינן רשאיות  לזכויות חכירה, אין להן חוזה  הנות מזכויות הקרובות במהותן  נ

 לנהוג מנהג בעלים במקרקעין. 

חוכרות לדורות ואינן  כי אין מחלוקת שהעוררות אינן הבעלים במקרקעין  קיבלה את העררים וקבעה,  .  ועדת הערר 

חה, גובהו  רכזית בבחינת החבות בהיטל השבמהפעולה התכנונית היא שאלה מ  ההתעשרות כתוצאהכי שאלת  נקבע,  

רק  לפיו,  הוא המעמד הקנייני  בהיטל השבחה  לחבות  ראשון  תנאי  זאת,  עם  בהיטל.  החייבים  הגורמים  בזיהוי  ואף 

תכנונית  הפעולה  הרקעין שיפיקו מ מקב  יםבהיטל השבחה. ייתכנו בעלי זכויות שונ  יםלדורות חייב  יםבעלים או חוכר

  השבחה   המחוקק קבע את קו הגבול בין החייב בהיטל  ל לא יהיו חייבים בהיטל השבחה.בד, א כלכלית רבה מאו  הנאה

העובדה שפלוני מתעשר מהמקרקעין בעקבות    , כילפיכך נקבע  .הקנייני  מעמדועל פי    השבחה  למי שאינו חייב בהיטל

חוכר לדורות חייב בהיטל    ה בהכרח למסקנה כי הוא חייב בהיטל השבחה. רק בעלים אוהחלטה תכנונית, אינה מוביל

 . השבחה

 

 

 

 



 

 בהיטל השבחה בתכנית המעניקה זכויות שלמימושן נדרש הליך נוסף מועד חיוב בחינת 

 תמיר חכם ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה 8012/0218ערר 

במרץ    13שרון, ניתן ביום    הערר עו"ד איל תיאודור  בחה מחוז מרכז בפני יו"ר ועדתבועדת ערר לפיצויים והיטלי הש

2022  . 

"( אשר ניתנה בעקבות פסק דינו  ועדת הערר ה מחוז מרכז )להלן: "החלטה נוספת של ועדת ערר לתכנון ובני עסקינן ב

ן ובניה פתח דה המקומית לתכנותמיר חכים נ' הוע   6199-07-20של בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז מרכז בע"מ  

 .  "(ערעור מנהלי חכים)להלן: " (13.04.2021)פורסם בנבו, תקווה 

סעיף   ערר מכוח  הגישו  והבניה, תשכ"ה14העוררים  לחוק התכנון  השלישית  לתוספת  "  1965-)א(  על  החוק)להלן:   )"

" )להלן:  ובניה פתח תקווה  "( עקב פרסומה למתן  הועדה המקומיתשומת השבחה שערכה הועדה המקומית לתכנון 

ן מלא בדרך "( לאחר שהזכויות במקרקעין מומשו באופהתוכנית" כנית פינוי בינוי במתחם וולפסון )להלן:תוקף של תו

מכר.   נטען, של  וכי    בערר  דעתו  בחוות  המייעץ  השמאי  התכנוני  כי  שגה  במצב  המקרקעין  משווי  להפחית  עליו  היה 

ניצולן אינו מתאפשר בהלהחדש את מלוא שווי זכויו  ונטול הקלות.  ת הבניה המוקנות אשר  יך רישוי תואם תוכנית 

אשר   מכרעתיין שבעקבותיה נערכה שומה  מקרקעין הקלה מקווי בנ במאחר שאושרה  ועדת הערר דחתה את הטענה  

חייבה נוסף    לא  השבחה  היטל  בתוכנית  בגיןבתשלום  הקבועות  הבניה  זכויות  הקניית  "  עצם  ועדת הח)להלן:  לטת 

 "(. הערר

שבמסגרתו נטען בין היתר, כי נפלה שגגה עת נמנעה ועדת הערר מלנטרל  ערעור מנהלי  על החלטת ועדת הערר הוגש  

מלוא שמימושן    את  פגומות",  "זכויות  אותן  נוסף.  שווי  תכנוני  הליך  ללא  מתאפשר  הצעת אינו  הציע  המשפט  בית 

ה לועדת  יוחזר  הדיון  ולפיה,  התקבלה  אשר  המערערים  פשרה  לטענות  התייחסות  לצורך  ורק  אך  כתוצאה   כי ערר 

 .  "(החלטת בית המשפט)להלן: "  לא ניתן לממש את מלוא הזכויות ו נדרשת ההקלהמהפגם בתוכנית שבגינ

בהתאם להלכה הפסוקה, כאשר שמאית הועדה המקומית ערכה את שומת ההשבחה למועד הקובע  לטענת העוררים,  

מש ללא  ם אך ורק בזכויות שניתן היה למיש לחייבי הזכויות הפגומות במלואן. לטענתם,  היה עליה להפחית את שוו 

 .  כל בקשת הקלה

הערר   כי דחתה את העררועדת  של    וקבעה,  מימושן  במקרה  אובייקטיבים  בתוכנית, אשר מטעמים  מוקנות  זכויות 

  : על מנת שיוטל היטל השבחהי תנאים  שנים  יצריכים להתק בפועל טעון הליך תכנוני נוסף )הקלה או תוכנית נפרדת(  

תנאי הראשון, העוררים לא  להשני, עקב אחת מפעולות התכנון הקבועות בחוק. בנוגע    ;וי המקרקעין עלה האחד, שו

כפרו בעצם עליית שווי המקרקעין בשוק החופשי לאחר אישור התוכנית והקניית מלוא זכויות הבניה, כלומר, תנאי  

רוע המס במקרים בהם הפעולה התכנונית  השני התעוררה השאלה באשר לאיתור איגע לתנאי  זה מתקיים בענייננו. בנו

מוש אינה  נפרדים  להמשביחה  כרונולוגיים  אקטים  בכמה  אלא  אחד,  בהינף  הי  –מת  רקע  על    ת קונקרטיודר  עבין 

משוםקמספ ובין  הראשון  התכנוני  האירוע  של  פוטנציא  ת  זכויות  שולבו  המקורי,  התכנוני  שעצםשבאירוע   ליות 

 ני נפרד הכפוף להפעלת שיקול דעת נוסף.  הקנייתן בעתיד התאפשרה בהליך תכנו 

לושה סוגי תוכניות: הסוג הראשון חל במקרה בו אושרה תוכנית הקובעת זכויות  קיימים שבהתאם להלכה הפסוקה  

יוב בהיטל השבחה  מצית את עצם הח מוקנות בקרקע ברמת וודאות גבוהה. במקרה זה מהווה התוכנית אירוע מס ה

 במכר, בתחילת שימוש או בהיתר.  –הזכויות בקרקע  אשר ישולם במלואו לעת מימוש

הסוג השני חל במקרה בו אושרה תוכנית הקובעת זכויות מותנות מעין מוקנות בקרקע כלומר, זכויות שעצם הקנייתן  

במקרה   רחב.  שאינו  נוסף  תכנוני  דעת  לשיקול  הוכפפה  המס  בפועל  אירוע  ומימוש  זה  התוכנית  אישור  אירוע  יהא 

ל שיתרחש בהליך דו שלבי כך שתחילה תתאפשר גביית היטל חלקי בעת אירוע מכר ולאחר מכן, השלמת הזכויות יכו 

מהלכה   הנוספות  הזכויות  ומימוש  הבניה  היתר  הוצאת  במועד  כלומר,  בפועל,  המותנות  הזכויות  אישור  בעת  היטל 

 למעשה. 



 

 

השליש  ב הסוג  במקרה  חל  מותנותי  זכויות  הקובעת  מקומית  תוכנית  אושרה  זכויות    ו  כלומר  בקרקע,  מוקנות  לא 

על    הקנייתן בתוכנית הותנתה בהליכים נוספים המחייבים הפעלת שיקול דעת תכנוני רחב )כגון: אישור הקלה(  שעצם

 החיוב בהיטל.   נוצרידי הועדה המקומית, שאז  

של   סוג  מהווה  שענייננו  משום  "רביעי"  בתוכנית  מקרה  נעשתה  במקרקעין  הזכויות  הקניית  ברמת עצם  המשביחה 

וודאות גבוהה אבל לנוכח קושי אחר הניבט מיישום יתר הוראות התוכנית המשביחה על רקע נתוני המגרש הספציפי,  

ית חקיקתית הולמת בענייננו, קשה לאתר תכל .  אישור הקלה או תוכנית נפרדת חדשה  דורש מימוש הזכויות בפועל  

כנית  הת  ל השבחה בעד עליית השווי אותה יצרה התוכנית.יקה שלא להשית על העוררים את חובת תשלום היטהמצד

היא   במקרקעין  המשביחה  הבניה  זכויות  את  שווישהקנתה  לעליית  מחסום  והביאה  הסירה  אמנם  ההקלה  ים. 

בסופו של דבר  ג שונה.  מדובר בהשבחה מסו נורמטיבי אשר נקבע בתכנית המשביחה ובכך קידמה את הקלת ההיתר.  

 ה זה בגין אישור התכנית ולא במועד הקלה.  היטל ההשבחה מוטל במקר 

 

 5000בתכנית שאינה מכח תא/ שטחים ציבוריים בנויים, הקמתם והשפעתם על שווי הפרויקט

 יפו -אח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב 14-ו דוד פאיאנס 1111-08-20ערר )ת"א( 

בפברואר    14ועדה עו"ד הילה סירוטה ליבנה, ניתן ביום  וזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב בפני יו"ר הבועדת ערר מח

2022  . 

ובניה תל אביב אשר  עסקינן בעררים   כנגד החלטת הועדה המקומית לתכנון  "-הוגשו  )להלן:  "(  המקומיתהועדה  יפו 

ם  , כוללת שני מתחמימגרשים  7התוכנית חלה על    ."(התוכניתליתן תוקף לתוכנית "שיכון פועלי הנמל דרום" )להלן: " 

וחל הבעליםו לאיחוד  בהסכמת  שלא  המגרשים,  קה  על  הבנויים  המבנים  התחדשות  את  הוראות    , מאפשרת  קובעת 

יישום תמריצי תמ"א   תוך  לבניינים  ועיצוב  כי    כןו  , 38בינוי  של  בקובעת  יוקמו  שני מגרשים  קומת הקרקע  פרטיים 

 יה ללא תמורה. ייבנו על ידי מבקש ההיתר וירשמו על שם העירישימושים ציבוריים אשר 

הועדה המקומית אינה מוסמכת לאשר תוכנית הכוללת  ם מבעלי הזכויות במקרקעין שבתוכנית,  לטענת העוררים שה

לצרכי מבונים  שטחים  לבניית  הפרטייםהוראות  המגרשים  בתחום  ציבוריים  סעיף    ם  חוסר  38לתמ"א    23מכוח   .

כמדובר בתוכנית שלא מוסיפה שטחים מכוח תוכנית  במיוחד שו  גדרת צורך ציבורי ברורה  זק בשל איהסמכות מתח

כי    5000תא/ נטען,  עוד  סבירות.  ואינן  חוקיות  אינן  הוראות התוכנית  ביחס    התוכניתהוראות  ולכן,  אותם  מקפחות 

נוגדת את נוסחת האיזון והשוויון    ובכך התוכנית  כוללות הפקעות לא שוויוניותכי הוראות התוכנית  ליתר החלקות ו

כ וחלוקההמתחייבת  איחוד  כן   .אשר מבצעים  הבניה המותרים כי  ,  נטען  כמו  השטחים מפחיתה את שטחי  הפקעת 

אלא בהפקעה    ,אין מדובר בתוכנית איחוד וחלוקהמכך נטען, כי    יתרה  ומגבילה את אפשרויות התכנון בחלק שנותר.

נית פוגעות בכדאיות מימוש הוראות  הוראות התוכנטען, כי    עודנית זו אין נפקות.  במסווה לטובת העירייה ולכן, לתוכ 

ות לבניין  לגרום לבעיית נגיש ,  חלק מהשימושים הציבוריים האפשריים עשויים לגרום למטרדים קשיםוכי    38תמ"א  

 . ולפגוע באיכות חיי הדיירים

  והיא כוללת את כל   38לתמ"א    23מכוח סעיף    היא וקבעה, כי התוכנית  ועדת הערר קיבלה את העררים באופן חלקי  

תמ"א   מכוח  בניה  שטחי  בתוספת  התקפות  התוכניות  פי  על  בתוכנית  הכלולים  למגרשים  המוקנים    38השטחים 

כי במסגרת סמכויותיה הקבועות בתוכנית    ,קבעהת הוצאת היתר בניה. ועדת הערר  והקלות אשר ניתן היה לקבלן בע

ת ואף חייבת לכלול בהוראות התוכנית  "( הועדה המקומית רשאי החוק)להלן: "  1965-כ"הובחוק התכנון והבניה, תש

הוראות   זה  ובכלל  ציבוריות  תועלות  המבטיחות  מבונים.    הנוגעותהוראות  ציבור  שטחי  כוללת  לתוספת  התוכנית 

 התוספת.   תוספת שטחי בניה מעבר לאלו שהותרו בתוכניות קודמות ולכן, נדרשת הקצאה לצורכי ציבור בגין 

 



 

 

המקומית לפיה, בהחלטתה הקפידה על שוויון בין המגרשים בחלוקת המטלות  בלה את עמדת הועדה  ועדת הערר קי

. עוד נקבע, כי מבנה הציבור אינו פוגע בערך הדירות בשיעור שונה מהפגיעה שנפגעות דירות מעל  הציבוריות בתוכנית

 שימוש מסחרי או מעורב.  

לפרט    יש  ,ל בו ובסביבתו עירוב שימושיםבוריים בבניין הכולמדובר בשימושים צי שבדה  ו ע נוכח העם זאת נקבע, כי  

משום בשימושים אלו  אין  כבר בשלב התוכנית וכן להבהיר כי    ולהגביל את השימושים שייקבעו בשטחים הציבוריים

חוות    הצגת  ניה יהיהכי תנאי למתן היתר ב   , יש לקבועכמו כן    .מטרד בלתי סביר ביחס לשימושים האחרים במגרש

העיר  מ  דעת המגורים.אי   לפיה,הנדס  לשימוש  מטרד  משום  המבוקש  בשימוש  כי    ן  נקבע,  היקף  עוד  את  לקבוע  יש 

 (להבדיל ממיקומם)כנית ואין מקום להותיר את שאלת היקף השטחים  והשטחים התת קרקעיים כבר במסגרת הת

  כנית העיצוב.ולשלב אישור ת

 

כ הערר,  ועדת  של  להידרשסמכותה  התכנונית,  בהיררכיה  בכיר  תכנוני  הסוגיות   מוסד  לכלל 

 הנובעות מהחלטת הוועדה המקומית  

 ועדת ערר מחוז חיפה נ' עזבון המנוח זאב בורנשטיין ז"ל  2994/21מ ע"ע

ע'   כבוד השופט  עמית,  י'  השופט  כבוד  בפני  מנהליים  בעניינים  לערעורים  כבית משפט  בשבתו  העליון  בבית המשפט 

 . 2022רואר בפב 27ופף וכבוד השופט א' שטיין, ניתן ביום גרוסק

:  בגדרו בוטלה החלטת ועדת ערר מחוז חיפה )להלן  ,בערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהלייםעסקינן  

הערר" המשיבים"(  ועדת  שהגישו  ערר  הסף  על  )להלן:    לדחות  חיפה  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  החלטת  על 

לגופה התנגדות שהגישו המשיקומיתהועדה המ" עירונית עבור מתחם "( אשר דחתה  ביחס לתוכנית התחדשות  בים 

 .  "(התוכניתונמצאת במתחם שכונת נוה דוד )להלן: "   בשכונה המרוחקת מהם

תל  ה בשכונת  חלקה  ובעלי  חיפה  העיר  תושבי  הם  המשיבים  תוכנית.  הפקדת  על  להורות  החליטה  המקומית  ועדה 

לפגיעה באיכות חייהם ובחלקתם. הועדה    ,בין היתר  , ולתוכנית וטענהגישו התנגדות    אשר  ,ות לינקולןמורד   -אהרון  

כי השכונה שעליה חלה התוכנית רחוקה מחלקת המשיבים. על החלטת   ,המקומית דחתה את התנגדותם תוך שציינה

המקומית ערר  ,הועדה  הגישו  ל  ,המשיבים  זכות התנגדות  בהיעדר  הסף  על  נדחה  סעיף  אשר  לפי  לחוק    100משיבים 

והבניה, תש מינהלית  "(.  החוק" לן:)לה  1965-כ"ההתכנון  עתירה  הגישו  ועדת העררהמשיבים  כי   על החלטת  וטענו, 

 את   לחוק. בית המשפט קמא קיבל  100פי סעיף  לבקביעתה לפיה אין להם זכות התנגדות לתוכנית    שגתהועדת הערר  

עדת הערר זרת הדיון לו יתה מוסמכת לסלק את הערר על הסף, הורה על החעמדת המשיבים לפיה, ועדת הערר לא הי 

לגופו בערר  שתחליט  מנת  בהיבטים    על  ההחלטה  את  מחדש  בוחנת  הערר  ועדת  תכנון,  מוסד  "בהיותה  כי  וקבע, 

התנגדות   להגיש  רשאים  העוררים  היו  האם  המשפטית  השאלה  את  לבחון  סמכות  לה  אין  והתכנוניים.  המקצועיים 

 ועדה המקומית".  בכפי ה 

 ר דנן. מא נסב הערעועל פסק דינו של בית המשפט ק

ועדת הערר אינו מצטמצם אך ורק לסוגיות תכנוניות -בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע, כי תפקידה של 

סמכותה של ועדת הערר, כמוסד תכנוני בכיר בהיררכיה התכנונית, להידרש אלא    ,מקצועיות במובן הצר של המילה

המקומית הוועדה  מהחלטת  הנובעות  הסוגיות  לה  לכלל  הסמכות  ובסמכותה  כבעלת  מחדש  סוגיות  באותן  חליט 

)א( לחוק, הקובע  116המקורית לדון בהתנגדות. כך עולה מהרכב הוועדה שבראשה עומד משפטן, כך משתמע מסעיף  

כנית, עם או בלי  ותו ולאשר את התמוסד תכנון המוסמך להכריע בערר, רשאי לקבלו, כולו או מקצתו, או לדחוכי "

 .  1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 18כך עולה מסעיף ו  "לדחותה שינויים, או 



 

 

כנית נדחתה לגופה על ידי הוועדה המקומית, אינה מקנה להם  וכמו כן נקבע, כי העובדה שהתנגדותם של המשיבים לת

   מהחלטת הוועדה המקומית בעניין זה. לחוק ולוועדת הערר סמכות לשנות 100סעיף   "זכות עמידה" לצורך

 

הוא קיום הסכם שיתוף חיד  כבעלים י איחוד וחלוקה    ך להתייחסות לבעלים בהליהרלוונטי  המדד  

  חתום ורשום

 מרדכי גרינפלד ואח' הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון 1147-10-18ערר )ת"א( 

בפברואר    21יום  ו"ר ועדת הערר עו"ד תמר עיני ורדון, ניתן בבועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב בפני י 

2022  . 

"( לדחות  הועדה המקומית אשר הוגש על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון )להלן: "עסקינן בערר  

מבנן   גן  "נווה  לתוכנית  העוררים  התנגדות  )להלןאי   -  1את  להערות  בכפוף  לתוכנית,  תוקף  ולתת  וחלוקה"  :  חוד 

 "(.  התוכנית"

  שחתמו על הסכם שיתוף בחלקה  התוכנית להתחשב בעובדה שהם בני משפחה אחת   היה על שמאילטענת העוררים,  

בעלות    –ולכן, יש להתייחס אליהם במצב הנכנס כחלקה ב"מפרוז"    והם הבעלים היחידים של חלקה בשטח התוכנית

הנכנס.  יח במצב  המקדם  לעניין  תקנועוד  יד  לפי  כי  איחוד  7-ו  6ת  נטען,  )תכנית  והבניה  התכנון  וחלוקה(,   לתקנות 

אחד או  יש לרכז את זכויותיהם כבעלים אחד במגרש    , 15ולפי תקן    "(תקנות איחוד וחלוקה)להלן: "  2009-התשס"ט

אח זכויות  ד מגרשים  לקבל  העוררים  מבקשים  אלו,  הוראות  בסיס  על  קיימות.  שותפויות  להפריד  הניתן  וככל  ים 

ק של הרוב בידי המיעוט שיביא לעיכוב ארוך  שמשמעה עו  עוד נטען, כי כפיית מושעכל מושע עם אחרים.  במרוכז ללא  

 שנים במימוש זכויות במקרקעין.  

עוררים לפיה, הם קבוצה מגובשת ויש להתייחס אליהם כבעלים יחיד  ועדת הערר דחתה את הערר וקבעה, כי טענת ה 

כאל בעלים יחיד. המדד נה יכולה להוות מדד לאופן ההתייחסות אליהם  שגויה שכן, מידת ה"גיבוש" של הבעלים אי

, בעוד שהמועד 2018הרלוונטי במקרה זה הוא קיום הסכם שיתוף חתום ורשום. העוררים הציגו הסכם שיתוף משנת  

 . בנסיבות אלה, אין מקום להתייחס לעוררים כאל בעלים יחיד.  2017הקובע של הטבלאות הוא משנת 

 

  על ידי הועדה המקומית שאושר   ת מסמך מדיניותר אינה הערכאה המתאימה לתקיפת הערועד

 אדם ג'ונס נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא   1094-09-21ערר )מרכז( 

 . 2022בפברואר   27בועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז בפני יו"ר ועדת הערר עו"ד סיגלית אסייג צרויה, ניתן ביום 

 , "(הועדה המקומית" לתכנון ובניה כפר סבא )להלן:הועדה המקומית  החלטת  בעקבות    ו אשר הוגש  יםרבערעסקינן  

בניה  לאשר להיתר  היתר,בקשה  בין  הכוללת  בניין  ,  מקווי  שחיה  הקלות  בריכת  בניית  עומד  .  לצורך  הדברים  ברקע 

המקומית   הועדה  "מדיניות  להיתר    -מסמך  בקשות  לתכנון  כ  -הנחיות  התכנון  )להלן: מנהל  סבא"  מסמך " פר 

 .  ים לאישור בריכות שחייהחקווים מנ הוגדרו  שבמסגרתו, "(ותהמדיני

שכן, לשיטתם, אם הועדה המקומית מבקשת, כדרך   אישור ההקלות מקווי בניין נגוע בחוסר חוקיותלטענת העוררים,  

ייע כן באמצעות תוכנית  בבניית בריכות, עליה לעשות  ולא על דשגרה, לחרוג מקווי הבניין  רך ודית לבריכות שחייה 

 ת התקפות.  ומדיניות שסותר את התוכני יצירת מסמך 

 

 



 

ניתנו היתרי בניה נוספים שבכול בניין בהתאם למסמך המדיניות    םהמשיבים מצידם טענו, כי  אושרה הקלה מקווי 

 כאשר הנימוק לאישור ההקלות היה "תכנון מיטבי של יחידות הדיור".  

 ו במאוחד.טענות העוררים נדונ 

ידי  ועדת הערר דחתה את העררים וקבעה,   כי הלכה למעשה העוררים תוקפים את מסמך המדיניות אשר אושר על 

ועד כי  נקבע,  המקומית.  לתקיפהועדה  המתאימה  הערכאה  אינה  הערר  מה. ת  זמן  לפני  שאושר  מדיניות  מסמך  ת 

ונתנה היתרי בניה בהתאם לו ועל כן, בשלב זה  בענייננו, אישרה הודעה המקומית את מסמך המדיניות, פרסמה אותו  

    ן זה. ל שמסמך המדיניות לא תקף בערכאות, ועדת הערר סבורה כי לא ניתן לקבל את טענת העוררים בעניי כוכ

 

 

 

 

 

 

 ה ובני וןכנלקת תחמ
 ( .FBC & Co) ר ישפ

 

 . שהנדר כלכ יעילס חשמ ונ הבהרה וא שאלה לבכ ותכםרשל ם ידומע אנו נוסףידע  מל

 

 esharon@fbclawyers.com 03-5266962 רון  ש תרפא  "דוע

   

 

......... ................ ................................................... ..... ..................... . 
 .(.FBC & Co)  ישרמורות לפש כל הזכויות   .תמך עליולהס איןו ישפטמ  עוץייו יטית אשפמ  עתד ות חו וד, הוא אינלב ב  כללי וא מידע ה זו עיד מ ול באגרת הכל
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