
 

 

 

 

 קוחות נכבדים,  ל

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

 אחרונה. לעדות ערר שפורסמו ומשפט ושל בתי  הפסיק ו

 

  500כנית המתאר תא/ומעדכנת את תת תל אביב  י, כי בימים אלו עיריםנבקש להזכירכ

ת  את  תא/וומקדמת  העיר5500כנית  עםימת  מקי  יהי .  את   מפגשים  ומציגה  הציבור 

 כנית המתעדכנת.  והשינויים שיכללו בת

ועדה  , המצגות וסיכומי הישיבות בויתן למצוא את כל העדכוניםנ  ביבא  באתר עירית תל

 . םלעיין בה לץ  מומהמקומית ו

 

 

 

 . ריאה מהנהק נאחל לכם ,תמידכ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ו:נאותר קבנים לזממו
.comwyerslacfbwww. 

 
 : אחרינו בועקול

 

   
  

ביהמ"ש העליון מאשר כי  
  התיבה "התמורה בעדם" 

תשלום  בהוראת הפטור מ
היטל השבחה עבוד מוסד  

(  4)ב()19לפי סעיף  ריציבו
לתוספת השלישית, מוגבלת  
 למימוש זכויות בדרך של מכר 

* 
מי רשאי   -מתחם חוף הצוק 

כנית על פי חוק  ולהגיש ת
 התכנון והבניה 

* 
הסכם תמ"א אמנם מהווה  

ארוע מימוש, אולם לענין היטל  
השבחה תחול הלכת "אקו  

 סיטי" 
* 

לפיה "תינתן  כנית ו הוראה בת
ת  א  מחייבת  הקלה" אינה

הוועדה לתת הקלה, אלא  
לקיים הליכי הקלה על פי  

 החוק 
* 

רק יחידה סחירה )מגורים או  
עסק( יכולה  לעמוד בתנאים  

הרלוונטיים לצורך אישור  
בקשת הכרזה על פרויקט פינוי 
בינוי ולא יחידה ביעוד ושימוש  

 ציבורי
* 

ביטול הפקעת מגרשים  
שטחים  צירת פרטיים לי

י,  ורציבוריים בשכונת מונטיפי
 בשל פגיעה בזכות הקניין

* 
החלטות ועדת הערר מתוקף  

היותן החלטות שהתקבלו ע"י  
מוסד תכנון גבוה יותר מבחינה  
היררכית, אמורות לחייב את  

 הוועדה המקומית 
* 

מקום שהמטרה הציבורית  
כבר הושגה וממומשת בפועל  
בשטח מזה שנים רבות, לא  

מאת המדינה   נדרשת הפקעה
, כדי  יתלטובת הועדה המקומ

 להשיג את המטרה ציבורית 
* 

 2022 מאי            הניבו וןכן תכנדעו"מ

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/Pages/OutlineUpdate.aspx?IccID=125
http://www.fbclawyers.com/
https://www.linkedin.com/organization/156864/admin/updates
https://www.facebook.com/fischerbehar/?ref=bookmarks


 

    

עבוד התמורה בעדם" בהוראת הפטור מתשלום היטל השבחה  יבה "כי התהעליון מאשר  ביהמ"ש  

 בדרך של מכר , מוגבלת למימוש זכויות ( לתוספת השלישית4())ב19לפי סעיף   מוסד ציבורי

 לת עדת הבוכרים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון והבניה ירושלים הק 2949/20בר"מ 

  14ן ביום  ן, ניתנדל, כבוד השופט ע' פוגלמן וכבוד השופטת ע' ברו בבית המשפט העליון בפני כבוד המשנה לנשיאה נ' ה 

 . 2022בפברואר 

הווה הקדש דתי הפועל למטרות  המ   ליםאשר הוגשה על ידי קהלת עדת הבוכרים בירוש  ,קשת רשות ערעור עסקינן בב

וצד )להלן:דת  רווח  קבלת  ללא  הוא  ההקדש  בבעלות  .  "(ההקדש " קה  אותן  בירושלים  מגורים  בדמי  דירות  משכיר 

נמ שכירות  ובדמי  ה  ,וכיםמפתח  ההכנסות  את  כאשר  משמשות  הדירות  מהשכרת  דירות  ההקדש  מתקבלות  לבניית 

מוז במחיר  שיושכרו  נוספות  בשנת  מ  ריםלשוכ  למגורים  יכולת.  ובניה    2015עוטי  לתכנון  המקומית  הועדה  אישרה 

ים ויחידות דיור ולהקלות בבנייה  להוספת מחסנ להיתר בניה  ההקדש  "( את בקשת  הועדה המקומית"  ירושלים )להלן:

להיתר,   לפטור  ההקדש  היטל השבחה.  ם  נדרש ההקדש לשלבבניין שבבעלותו. בעקבות אישור הבקשה  הגיש בקשה 

( "וקהח, ""הסעיף " )להלן: 1965-( לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 4)ב()19סעיף  טל לפי ההיום מתשל

. שהתמורה בעד המקרקעין משמשים או מיועדים למוסד לדת או לצדקהתשלום במקרה  מ   ורפטן היתר,  בי  ,המעניק

   . סעיףההקמת דירות מגורים לא מזכה לפטור מכוח נדחתה בנימוק שבקשה זו 

"(  בית המשפט המחוזי" בנושא זה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים )להלן:

מורה בעדם" הקבועה בסעיף נועדה למתן פטור במימוש זכויות בדרך של מכר ולא בדרך של פת "התכי חלואשר קבע,  

 קבלת היתר בניה.  

 .  על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור דנן

תמורה בעד מכירת המקרקעין, אלא לכל תמורה  קבלת  , יש לקבוע כי הסעיף חל לא רק במקרה של  ההקדשלטענת  

בית    ואבין אם מדובר בדמי שכירות, בדמי מפתח    -  ן שמתקבלת בעד המקרקעי בדמי שכירות מוגנים. משכך, שגה 

נטען, כיהמשפט המחוזי בפרשנות התיבה.   מס'    עוד  ש   הסעיףחיב את תחולת  ר לה  נועדלחוק    53תיקון  גם  יכך  חול 

כך נטען,  יתרה מ.  ההקדש  תכליות בנסיבות המקרה דנן, בפרט בשים לב לכך שהשימוש בנכס אינו מסחרי ומגשים את  

נוכח ההגבלות שמוטלות עליו, אשר מונעות את מכירת הנכס יש לראות בהשכרתו בדמי מפתח כמכירתו. נוסף על    כי

למ הנכס משמשת  מן המטרות הציבוריות סטרוכך, השכרת  וצדקה, שהן  ולכן,  עד  לפטור מתשלום    המבקש זכאי  ת 

 ההיטל.  

"התמ  כי המונח  טענה,  מצידה  המקומית  זכויות במקרקעיןהועדה  למימוש  בעדם" מתייחס  וכי    ורה  של מכר  בדרך 

לים על  שח   ייםמסקנה זו עולה בקנה אחד עם ההיסטוריה החקיקתית של הסעיף, עם תכליתו, ועם העקרונות הכלל

את מקיים  לא  מפתח  דמי  תשלום  כי  נטען,  עוד  השבחה.  בהיטל  נישומים  ניתן    חיוב  ולא  בעדם",  "התמורה  תנאי 

 לת דמי מפתח תמורה בעד מכר מקרקעין.  לראות בקב 

הייתה להעניק פטור מהיטל השבחה בנסיבות    53היועץ המשפטי התבקש להתייצב בהליך וטען, כי מטרת תיקון מס'  

מכ משל  העין.  קרקר  אם  לבחון  יש  מכר,  של  בדרך  במקרקעין  זכויות"  ב"מימוש  אף  כי  נטען,  עצמם עוד  מקרקעין 

   ר, ואין די בבחינת מטרות ההקדש.  משמשים למטרות שמעניקות פטו

העליון   המשפט  לממשלה,  בית  המשפטי  היועץ  ועמדת  המקומית  הועדה  טענות  את  רשות  קיבל  בקשת  את  דחה 

את  , הערעור המחוזי  עת  הכר   הותיר  המשפט  כי  ,  כנהעל  בית  בניה  וקבע  היתר  קבלת  של  בדרך  זכויות  ולא  מימוש 

 פטור מהיטל השבחה.  ולפיכך אינו מקיםנכנס בגדר הסעיף ותכליותיו  אינו, במכר

 



 

 

 על פי חוק התכנון והבניה   כניתומי רשאי להגיש ת  -מתחם חוף הצוק 

 מחוז תל אביב  -יה חוזית לתכנון ובנהוועדה המ ם נ'אחרי 38אברהם פרי ועוד  38819-05-21מ )ת"א(  "עת

ים בפני כבוד השופטת יעל בלכר, ניתן ביום  מנהלי  נייניםיפו בשבתו כבית משפט לע-בבית המשפט המחוזי בתל אביב
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לאשר את   ("וזיתהועדה המח" לתכנון ובניה תל אביב )להלן:  עסקינן בעתירה מנהלית כנגד החלטת הוועדה המחוזית

כויות  בעלי ז  בקשתלדחות את  החלטת יו"ר הוועדה המחוזית  וכנגד    "(התוכנית)להלן: "  "חוף הצוק "מתחם  כנית  ות

 על החלטה זאת.  רשות לערור למועצה הארצית למתן  "(העותריםבדירות נופש במתחם התוכנית )להלן: "

זכויותיהם    העותרים את  ארכשו  והגישו  שיזמו  יזמיות  התומחברות  "כנית  ת  רישומית,    "(.היזמים)להלן:  מבחינה 

  ולזכות העותרים רשומות הערות אזהרה. המקרקעין הבעלים של   םם המיהיז

משנה את  אך    ,/ב ל"מלונאות, תיירות קייט ונופש"1700כנית  ו כנית מאשררת את השימוש באחד הבניינים לפי תוהת

 מלון.   ביתם והבינוי המאושר וקובעת, כי יוקם בניין שייעודו למגורי

 שהתעוררה בעתירה היא האם היה בסמכות היזמים להגיש את התוכנית.  השאלה העיקרית

 ( 2()1א)ב61  סעיףת משותף או כזה הראוי להירשם כבית משותף, חל  מת שעל המגרש בנוי בילטענת העותרים, כל אי

תשכ"ה  חוקל והבניה,  והבניההתכ  חוק  ותקנות   ("החוק",  "הסעיף"  :בהתאמה  )להלן  1965-התכנון  דירה  )  נון  בעל 

לא    מים היז ,  ולנוכח הוראות הסעיף והתקנות  "(תקנות)להלן: "  2016-בבית משותף(, התשע"ו  הרשאי להגיש תכנית 

  , כנית לפי התקנות והרוב הדרוש לצורך הגשת הת   את   אין  ליזמיםנטען, כי  .  קרקע"ה  י"בעלכנית כות את הלהגיש    יכלו 

ם, יש להביא בחשבון רק את היחידות שנבנו בפועל שאם לא  ית המשותף. לשיטת מהיחידות בב   60%  הםאין בידי   שכן

בכל הקשור לבתים  נות  והתקמטרת החוק  עוד נטען, כי  כן, תסוכל מטרת התקנות להגן על רוכשי דירות מפני היזם.  

מיזמים למנוע  היא  ככאלה,  להירשם  והראויים  שפוגעו  משותפים  תוכניות  להגיש  דירות,  בעלי  בבעלי  וקבלנים  ת 

 .שכאלה היא לגופים ציבוריים ולוועדות התכנון בלבד כניות והדירות. הסמכות ליזום ת

  בסעיף כנדרש    נת "בעל קרקע" בבחיהם    ,ולכן  רקעין מהמק  100%היזמים רשומים כבעלי    טענו, כי  ם מציד  ים המשיב

המבחן הוא מבחן  עוד נטען, כי והתקנות.   בסעיף הקבועיםמבלי לעמוד בתנאים הנוספים , כניתווזכאים להגיש את הת 

וכי כל אימת שבנוי מבנה החשוד ככזה שיכול להירשם כבית משותף יש להידרש אוטומטית להסדר הקבוע    הרישום

לשאל.  ובתקנות  בסעיף אםבאשר  הדרושביש    ה  הרוב  את  היזמים  לבחון  נטען  , ידי  יש  התכנוני    כי  המצב  פי  על 

ולא על פי המצב האקראי של    ,םהוחל בפועל בבניית   תן להן היתר שאףאת היחידות שני  המאושר בשטח ולכל הפחות 

 . הבינוי בפועל בעת הגשת התכנית

תוכנית נבחנת על פי    כות ליזום ולהגישהסמ  צורךסוגיית הבעלות במקרקעין להעתירה וקבע, כי  בית המשפט דחה את  

לח בקשר  בחוק  שמעוגן  החריג  למעט  זאת,  המקרקעין.  רישום  בלשכת  ישראל הרישום  מקרקעי  מרשות  קרקע  וכר 

תו לא נרשמה. נקבע, כי המחוקק אימץ את הגישה המצמצמת, שלפיה "בעל עניין בקרקע" הוא מי שיש לו זכות  שזכו

לכן, "בעל קרקע" שהוא הבעלים הרשום   .ולא רק אינטרס בקידום תכנון הקרקענת  תוכנ ע המחוזית או קניינית בקרק

הנדרשים לגבי "מי שיש לו עניין בקרקע" המנויים    , מבלי שיעמוד בתנאים נוספיםשל כל הקרקע רשאי להגיש תוכנית

באשר לטענת העותרים לפיה, בעלי דירות יוותרו ללא קול וזכויותיהם יירמסו בהליכי התכנון נקבע, .  תו תקנוב  בסעיף

נפגע, רשאי להגיש התנגדות לתוכנית כפי שעשו העותרים. לצד זאת, בכל עת,  כי בעל דירה שיראה עצמו    כי אין לשכוח

ייניות והחוזיות ופתוחה הדרך בפניו לנסות  הקנ  ותיורשאי כל מי שחפץ בכך לפתוח בהליך אזרחי רלוונטי לבירור טענ

 ולמנוע מבעל הקרקע להוציא את התוכנית אל הפועל גם אם תאושר. 

http://www.nevo.co.il/law/91073/61a.b1.2
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073/61a.b1.1.;61a.b1.2


 

 

 לענין היטל השבחה תחול הלכת "אקו סיטי" כם תמ"א אמנם מהווה ארוע מימוש, אולם סה

 בע"מ  14ל י צההוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' מותג עירונ 46044-03-21נ )ת"א( "עמ

  28ביום  בפני כבוד השופט ה' קירש, ניתן  יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים  -בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 .  2022באפריל  

"( כנגד  הועדה המקומיתאשר הוגש על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים )להלן: "  ,עסקינן בערעור מנהלי

  קומבינציה,עריכת הסכם  "( במסגרתה נקבע, כי  ועדת העררתל אביב )להלן: " חוז  יה מהחלטת ועדת ערר לתכנון ובנ

  ע "מימוש" במועד עריכת ההסכם המביא לגביית היטל לא נוצר אירו  ולכן,ין  לא הביאה להעברתן של זכויות במקרקע 

   . השבחה

יז עם  ותיק התקשרו בעסקת קומבינציה  בבניין מגורים  הדירות הקיימות  לפ בעליהן של  ייהרס    ,יהם  הבניין הקיים 

ת היחידות החדשות לשם ובניין חדש ייבנה תחתיו. בבניין החדש יקבל כל בעל דירה יחידה חדשה והיזם יקבל את יתר

יה שניתן לצורך הקמת הבניין החדש שיווקן. העסקה מגלמת מכר חלקי של זכויות בעלי הדירות הקיימות. היתר הבנ 

 .  38ות מתוכניות מאושרות שונות ושל זכויות הנובעות מכוח תמ"א הנובע נייה מבוסס על שילוב של זכויות ב

שלב חייבים בעלי  הבאותו  ולכן, כבר    מימושול היזם הביאה לאירוע  לטענת הועדה המקומית, עצם כריתת ההסכם מ 

היתר  מתן    אשר אושרו על פני העשורים הקודמים. במועד זה, בטרם   ,הדירות בהיטל השבחה בגין התוכניות החלות

 . 38ר לתמ"א הבנייה, עדיין לא התרחש כל אירוע מס הקשו

כך שתחילה    ,"אקו סיטי"את העקרון שנקבע בפסק דין    ןינ בעני  ליישםיש  המשיבות, חברות יזמיות, טענו מצידן, כי  

סעיף  ל פי  , וזאת כדי למקסם את היקף הפטור הניתן ע38כוח תמ"א  יילקחו בחשבון, לעניין ההיטל, מלוא הזכויות מ

 "(.התוספת השלישית )להלן: " 1965-בניה, התשכ"ה( לתוספת השלישית לחוק התכנון וה10)ב()19

ע, כי מעיון בהסכם הקומבינציה מדובר בחוזה משוכלל, שעניינו העברה של זכויות  ת הערעור וקבהמשפט דחה א   בית

כ ועל  התוסבמקרקעין  לפי  זכויות"  "מימוש  לכאורה  להוות  כדי  בו  יש  השן,  הפסיקה  לישיתפת  לפי  כי  נקבע,  עוד   .

תנאי מתלה מביאה לאירוע  אשר תרה אחר מועד קרות אירוע מס, התקשרות צדדים בחוזה הכולל    בתחום המיסוי,

  שבענייננו אמור, ההסכם  מס כבר במועד הכריתה, וככלל אירוע המס איננו נדחה לעת קיום התנאי המתלה. לאור ה

ההסכם   חתימתתו לתוקף של חוזה הכולל תנאי מתלה במישור הפיסקלי: עם  סיד כנמוע  בנושא נכלל בהלכה הפסוקה  

  לגרוע  כדי  בכך  אין  עם זאת,העברת זכויות במקרקעין.    -  במקרה זה  ,נוצר חוזה מחייב והתרחש לכאורה אירוע מס

כי אגב   ,ברי.  ובניה  הריסה  במסלול  38"א  לתמ  בהתאם  פרויקט  ביצוע  הן  תכליתו  וכל  ההסכם  מהות  לפיה  מהמסקנה

מתמ"א   חוץ  אחרות,  בתוכניות  שמקורן  זכויות  של  ניצול  גם  להיות  עשוי  זה  מסוג  פרויקט  ה  .38ביצוע  יטל  לעניין 

לזכויות המנוצלות בהיתר הבנייה כא   השבחה יש להתייחס  כי  זכויות שאושרו תחילה מכוח תמ"א  נקבע,  ורק    38ל 

 יות חלות. מתוכנ בעות  ככל ונדרשות זכויות בנייה נוספות, אלו ייחשבו כנו

בת אינהכנית  והוראה  הקלה"  "תינתן  הליכי   לפיה  לקיים  אלא  הקלה,  לתת  הוועדה  את    מחייבת 

 החוק פי על  לההק

 הוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ נ' מ.ח ארז בנין ופיתוח בע"מ  8074-12-20ערר )מרכז( 

 .  2021בדצמבר  14בן חיים, ניתן ביום  אב יריבועדת ערר להיטל השבחה ופיצויים מחוז מרכז בפני יו"ר הועדה עו"ד 

כנגד שומת    "(הועדה המקומית" ן )להלן:לתכנון ובניה ראשון לציו  על ידי הועדה המקומית  אשר הוגש  , בעררעסקינן  

המכריע   נקבעהשמאי  הקודם  כי  ,  במסגרתה  לתוספת  זכובמקרקעין    הייתהבמצב  מוקנית  הריסת    6%ת  בגין  בניה 

 לזכויות הבניה המוקנות.  ין וזאת מעבר עק רהמקעל   בנוי  מבנה שהיה



 

 

/ב  1/6זכויות שבתוכנית רצ/בלת הלט  5  מס'  התבססה על הערה  , אשר הקטינה את החבות בהיטל השבחה,קביעה זו

" ההתוכנית)להלן:  הקמת  לצורך  קיים  מבנה  שייהרס  "במקרה  כי  הקובעת,  של  "(  הקלה  תינתן  החדש,    6%בניין 

 ממ"ר".   1,000ל ש שמשטח המגרש עד גודל מגר

לחוק    149בהתאם לסעיף  ועדת הערר קיבלה את הערר בחלקו וקבעה, כי בקביעת השמאי המכריע נפלה טעות שכן,  

והבנ  תשכ"ההתכנון  "  1965-יה,  שהוגשו  החוק)להלן:  וככל  להקלה  בקשה  פורסמה  אם  אלא  הקלה  תיתן  לא   )"

לכן,   נדחו.  הן  שהערה התנגדויות,  ש  5  מס'   למרות  עויכנבתולטבלה  ולכאורה  ת  הקלה"  "תינתן  בביטוי  שימוש  שה 

כמו כן  באופן גורף.    המקומית ליתן הקלהאין בכך כדי לחייב את הועדה    ,מדובר בהנחיה מחייבת הקבועה בתוכנית

. במקרה שבו תוכנית קבעה אפשרות  כי הקלה היא אירוע מס ומימוש בפני עצמו לפי התוספת השלישית לחוקנקבע,  

הוא  יןעדילאשר הקלה,   אישור ההקלה  מועד  כי  בפסיקה,  אישור    נקבע  מועד  ולא  השבחה  להיטל  המועד הרלוונטי 

 תואמת את ההלכה הפסוקה.  קומיתה המהועד התוכנית ולכן, פרשנות  

 

הרלוונטיים לצורך אישור בקשת הכרזה    םלעמוד בתנאי  רק יחידה סחירה )מגורים או עסק( יכולה  

 ביעוד ושימוש ציבורי  ה  ידחי ולא על פרויקט פינוי בינוי 

 ית קים לוסטיגמן ייזום ובניה בע"מ נ' הועדה המייעצת להתחדשות עירונ 55709-10-21עת"מ )ת"א(  

יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט עמית קובי ורדי, ניתן  -בבבית המשפט המחוזי בתל אבי

 . 2022במרץ  16ביום 

מנהליתעסקינן   חברה  גשהואשר    ,בעתירה  ידי  על  " יזמית  ה  המייעצת  "(  העותרת)להלן:  הועדה  החלטת  כנגד 

)להלן: " בינוי במקרקעין בהתאם לחוק  -כרזה על פרויקט פינוית בקשתה לה"( לדחות אהועדהלהתחדשות עירונית 

עירונית, תשע"ו "  2016-הרשות הממשלתית להתחדשות    בין   המקנה הטבות והקלות מס. המחלוקת   "(החוק)להלן: 

על    עוסקת בשאלהדים  צדה להצביע  את   24האם הצליחה העותרת  הזכות שהועדה תאשר  את  לה  יחידות המקנות 

והאם מדובר ביחידה  בטרם תוקן החוק  ה, כאשר עיקר המחלוקת עוסקת בשאלה מהי "יחידה"  בקשת ההכרזה של

 .   ביעוד ושימוש ציבורי או שמא ביחידה סחירה )למגורים או לעסק(  

עקב היות ההחלטה בלתי חוקית ובלתי סבירה ו/או  יש לבטל ולהפוך את החלטת הועדה המייעצת    ת,עותרלטענת ה 

ובינוי  במסגרת  נטען, כיד  עו  ניתנה בחוסר סמכות. ילדים עירוניים    שטח פרויקט פינוי  גני  נכלל גם בניין הכולל שני 

ב החוק  כוונת  וכי  ציבורי  הקודם  בשימוש  שנוסחו  במסהיא  לכלול  גםחי היגרת  ניתן  שהן    דות  סחירות  לא  יחידות 

  3  -הנמצא בשטח הפרויקט כ   נטען, כי יש למנות את מבנה הספרייה  בנוסףבשימוש ציבורי ואמורות להישאר כאלו.  

 יחידות מאחר שהמבנה מחולק למספר אגפים.  

על מתחם   הרזהכשות להיחידות הנדר  24ת הנמנות במניין  הועדה מצידה טענה, כי הוראות החוק מגבילות את היחידו

בינוי   שכןפינוי  יחידות סחירות  אינן  הילדים  גני  וכי  יחידות סחירות  שיהיו  אינם,  לכך  לעסק.  למגורים    הם  עוד  או 

 .יתרה מכך נטען, כי הספרייה מהווה יחידה אחתנטען, כי גם כשמדובר בעיבוי ולא פינוי יש צורך ביחידות סחירות.  

וקבע,   יחידות סחירות    24ות שבאות במניין  כי היחיד בית המשפט דחה את העתירה  בינוי הן  פינוי  היחידות לצורך 

יחידות סחירות  אינם  ו ונותרו בייעוד ציבורי ולא נרכשו על ידי העותרת,  בלבד )מגורים או עסק( כאשר גני הילדים הי 

וזאת    ,קעין מסוג זהדיק הטבות מס הכרוכות בעסקת מקרמצבאים במניין המינימלי הנדרש הלא  גני הילדים  ולכן,  

קוט בה גם  עוד נקבע, כי זו הפרשנות הראויה שהיה ראוי לנ  .גם אם תבוצע בהם התחדשות עירונית בדרך של עיבוי

א להבהיר את המצב הקיים ולא לשנותו. זאת ועוד נקבע, כי מבנה הספרייה  לפני התיקון לחוק וכי החוק המתוקן ב

"יחידה י  מהווה במונח  אין  שכן,  אחת  השימושים חידה  הקומות,  מספר  היחידה,  לגודל  הקשורות  מידה  אמות   "

 הנפרדים הנטענים והתמורה ששולמה כדי להפוך את היחידה למספר יחידות נפרדות לעניין החוק.  



 

, בשל פגיעה בזכות בשכונת מונטיפיוריביטול הפקעת מגרשים פרטיים ליצירת שטחים ציבוריים  

   נייןהק

 יפו-ה מנדלבאום נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביברבק  1078-05-19ערר )ת"א( 

ביום   ניתן  ליבנה,  סירוטה  הילה  עו"ד  הערר  ועדת  יו"ר  בפני  אביב  תל  מחוז  ובניה  לתכנון  מחוזית  ערר   15בועדת 

 2022בפברואר 

 יפו )להלן:-המקומית לתכנון ובניה תל אביב  הד עסקינן בחמישה עררים אשר נדונו במאוחד והוגשו כנגד החלטת הוע

לתת מענה ברמה  שמטרתה  "שטחים ציבוריים שכונת מונטיפיורי"    4504תא/ תוכנית  את  לאשר    ,"(הועדה המקומית "

ציבור   לצרכי  שכונתית  הפיתוחהמקומית  התקדמות  עם  השכונה  ציבוריים    ,לתושבי  שטחים  פיזור  ידי    בשכונהעל 

" מיועדים    (. "4504  תוכנית )להלן:  התוכנית  ציבורמגרש   13במסגרת  לשטחי  להפקעה,ים  כלומר  חלקם   ,  כאשר 

 בבעלות פרטית.  נמצאים נמצאים בבעלות ציבורית וחלקם

המחלוקת נסובה סביב השאלה האם יש לאשר הפקעת מגרשים פרטיים ליצירת שטחים ציבוריים ומה גובר במסגרת 

לבי ציבור  שטחי  בתוספת  הצורך  בין  מן  האיזון  כתוצאה  הנגרמת  הקניינית  מבעלים  הפגיעה  המקרקעין  הפקעת 

 פרטיים.  

לא נבחנו חלופות הפוגעות פחות ברכוש לטענת העוררים שהינם בעלי זכויות במגרשים הפרטיים המיועדים להפקעה,  

בשטחי  העוררים צורך  יש  האם  מקיפה  בדיקה  נערכה  המוצעים  ולא  המגרש  .הציבור  בחירת  הליך  כי  נטען,   ים כן 

ש מעיקרו  ושגוי  פסול  היה  בהתחשב להפקעה  סבירים  לא  להפקעה  המגרשים  נבחרו  פיהם  שעל  הקריטריונים  כן, 

העוררים. של  הקניין  בזכות  הקשה  ובניינים    בפגישה  מגרשים  של  מבוטל  לא  מספר  העירייה  בבעלות  כי  נטען,  עוד 

עומדים טעמים כלכליים    4504  כניתתוהגת לעשות בהם שימושים כלכליים אך מאחר שבבסיס  בסביבה אשר היא נו

המוחכרים   ,בלבד עירונית  בבעלות  מגרשים  חשבון  על  פרטית  בבעלות  מגרשים  להפקיע  מעדיפה  המקומית  הועדה 

ללא צורך   5000א/ זאת ועוד נטען, כי ניתן היה לייצר מגרשים חדשים באמצעות הוראות תוכנית תומניבים כספים.  

וכנית שבמסגרתה כל בעלי הזכויות במגרשים ות לעוררים מגרש חלופי או לקדם תקצניתן היה לה  ,בהפקעה ולחילופין

למגורים.   המיועד  חדש  במגרש  זכויות  יקבלו  להפקעה  סעיף  המיועדים  כן,  לאפשר   4504  לתוכנית  6.2כמו  מבקש 

הליך   את  לבצע  מבלי  במגרש  חזקה  לתפוס  תשכ"הלעירייה  והבניה,  התכנון  חוק  להוראות  בהתאם    1965-ההפקעה 

 י התוכנית אינה יכולה לגבור על הוראות החוק.  ולכן נטען, כ "(החוק" )להלן:

כי   טענה,  מצידה  ידי  שקובעת    5000תוכנית תא/הועדה המקומית  על  ייקבעו  והיקפה  ציבור  לצרכי  ההקצאה  מהות 

היחידה לתכנון    נהההקצאה בענייננו נקבעה לאחר דו"ח מפורט שהכיהודעה המקומית בכפוף לבדיקה תכנונית ולכן,  

נטע עוד  בשטחים  אסטרטגי.  הצורך  בהתאם  עולה  מגורים,  מוכוונת  יותר  הופכת  מונטפיורי  ששכונת  מאחר  כי  ן, 

ציבוריים שישמשו את האוכלוסייה הקיימת והצפויה השכונה. בהתאם לכך, עודכנה הפרוגרמה לצרכי ציבור והוכנה  

לצורכאשר מטרתה להגדיל    ,4504  ניתתוכ נטע י  את השטחים  בנוסף  כי המחוקק העניק  ציבור הקיימים בשכונה.  ן, 

כאשר האחת היא הפקעה והשנייה היא    ,לועדה המקומית שתי חלופות תכנוניות לשם הקצאת קרקע לצורכי ציבור

שלו בטווח הריאלי הם הטובים ביותר הינו  תוכנית איחוד וחלוקה. בענייננו, הכלי היעיל והרלוונטי שסיכויי המימוש  

שה  הפקע היעדר  בדבר  העוררים  טענת  בחירת  ולכן,  כי  נטען,  מכך  יתרה  להידחות.  דינן  להפקעה  חלופות  קילת 

וגודלם וכן בהתאם לזמינותם מבחינת    ,המגרשים לא נעשתה באופן שרירותי אלא לפי התאמת התכנונית, מיקומם 

      טח. עצמת הבינוי עליהם ופיזורם בש

לתוספת שטחים    4504  אישור תוכנית וקבעה, כי קיימת הצדקה תכנונית לי  באופן חלק   ת העררועדת הערר קיבלה א 

 אך אין הצדקה לתוספת שטחים לבנייני ציבור בדרך של הפקעה מבעלים פרטיים כמוצע בתוכנית.  ,ציבורים פתוחים

 



 

ים  תהקיימים אינם משר  הציבורייםאין לקבל את עמדת הועדה המקומית כי בשל העובדה שהשטחים  עוד נקבע, כי  

ציב שטחי  להוסיף  יש  השכונה,  פרטיים את  מגורמים  הפקעה  של  בדרך  נוספים  הצורך  שכן,    ור  בין  הנכון  באיזון 

בתוספת שטחי ציבור )צורך שאינו נובע מחוסר בשטחי ציבור מבחינה תכנונית ופיזית( לבין הפגיעה הקניינית הנגרמת 

שהיא סבורה כי   ככל ,נייני גוברת והוועדה המקומיתק, ידו של השיקול הכתוצאה מהפקעת מקרקעין מבעלים פרטיים

הקיימים הציבור  בשטחי  השימוש  את  לשנות  אחרות.  ,יש  בדרכים  כן  לעשות  לצורכי    עליה  ההקצאה  לדרך  באשר 

כי   נקבע,  צריך  ציבור  פרטיים  מבעלים  בשלמות  קרקע  הפקעת  של  הליך  ציבור,  לבנייני  שטח  לתוספת  הנוגע  בכל 

ם ו/או איחוד וחלוקה ו/או אפשרות של שימור מנגנון  שנבדקו חלופות כגון עירוב שימושי  ריעשות במשורה ולאחלה

זכויות נדחו  ניוד  להפקעה  המוצעים  המגרשים  אותרו  פיהם  שעל  לקריטריונים  הנוגע  בכל  העוררים  טענות  בנוסף,   .

נים וראויים. באשר לטענת  ופרטיים סבירים, נכשכן, ועדת הערר קבעה, כי הקריטריונים שנבחרו לאיתור המגרשים ה

סעיף  העוררים   תוכנית  6.2לפיה,  שהשטחים    4504  להוראות  ירשם  ובמקומו  יימחק  הסעיף  כי  נקבע,  חוקי  אינו 

 המיועדים לצורכי ציבור יופקעו על ידי הועדה המקומית וירשמו על שם הרשות המקומית על פי דין.  

  

ע שהתקבלו  החלטות  היותן  מתוקף  הערר  ועדת  מבחינה  "החלטות  יותר  גבוה  תכנון  מוסד  י 

 ררכית, אמורות לחייב את הוועדה המקומית הי

 חיפה נ' הועדה לתכנון ובניה חיפה מחוז חיפה ואח'  -הועדה המקומית לתכנון ובניה  52253-12-21עת"מ 

  22יום  ב בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופטת בטינה טאובר, ניתן  

 .  2022במרץ 

"( כנגד  הועדה המקומיתאשר הוגשה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה )להלן: "  ,מנהלית  עסקינן בעתירה 

אשר התקבלה במסגרת בקשה לדיון חוזר בבקשה   ,"(ועדת העררהחלטת ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז חיפה )להלן: "

 להיתר בניה שהוגשה על ידי חברה יזמית. 

בהוראות מעבר   ,במסגרת בקשה לעיון חוזר  ,ועדת הערר להתערב  ותה שללשאלת סמכ  נגעה  מחלוקת בין הצדדיםה

 . לאחר מתן החלטה בערר נשוא הבקשה לערר חוזר  ,שנקבעו על ידי הועדה המקומית במסמך מדיניות

הגישה   היזמית  המקומית  החברה  החלטת  לועדה  על  בתנאים.  אושרה  אשר  בניה  להיתר  המקומית  ה בקשה  ועדה 

סומנו המקרקעין בתחום "המורשת הבנויה"    2000התקבלו ובמסגרתם נקבע, כי בתוכנית חפ/  הוגשו שני עררים אשר

לשימור עירוני  מדיניות  מסמך  לערוך  המקומית  הועדה  על  המדיניות" )להלן:  ולכן,  נערך "(מסמך  לא  זה  מסמך   .

  יעוד ומסמך מדיניות. ית להשלמת ההליך קרי, להכנת תיק תמ התיק יוחזר לועדה המקו  ומשכך, ועדת הערר קבעה, כי

לאחר מכן, החברה היזמית הגישה לועדת הערר בקשה לעיון מחדש שלאחריה הועדה המקומית הכינה מסמך ביניים  

המדיניות לתחולת  מעבר  הוראות  נקבעו  שבמסגרתו  המדיניות  מסמך  לגיבוש  "  עד  הביניים)להלן:  ועדת  "(מסמך   .

 לגבי הוראות המעבר.  הבהרה  והוסיפה הבקשה לעיון מחדש לגופה   תהערר דחתה א

במסגרתה החלטתה בבקשה לעיון מחדש חרגה ועדת הערר מהסמכות המוקנית לה מכוח  הועדה המקומית טענה, כי  

( עת התערבה בהוראות המעבר שנקבעו במסמך הביניים והורתה  "החוק")להלן:    1965-חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

שי כי החלטת  נעל  נטען,  עוד  הערוין.  קיצוני מבלי שנשקלו השיקולים הרלוונטייםועדת  בחוסר סבירות    ר התקבלה 

האמור,   לאור  ההיתרים.  מבקשי  ובציבור  המקומית  בועדה  קשה  פגיעה  כי  ביקשה  ותוך  להורות  המקומית  הועדה 

עו  המקומית  הועדה  ידי  על  שאושרה  כפי  בנוסחן  המעבר  והוראות  הביניים  הערר  ממסמך  ועדת  וכי  בעינם  לא  דים 

 מוסמכת להתערב בתוכנו של המסמך.  הייתה

כי   טענה,  מצידה  הערר  חוזר  ועדת  לעיון  בקשה  במסגרת  הובא  שהעניין  ומאחר  סמכותה  במסגרת  ניתנה  החלטתה 

 בערר שנדון בפניה.  



 

הוראות    נקבעוקומית  ה המשל הוועד   הבינייםהצורך בהחלטה משלימה נבע מהעובדה כי במסגרת מסמך    עוד נטען, כי

כי הוועדה המקומית היא זו שחרגה מסמכותה כאשר   , נטען  ולכן   לעקוף את יישום החלטת ועדת הערר  ו שנועדמעבר  

 ביחס למקרים התלויים ועומדים ללא שהוגשה אליה כל בקשה לעיון מחדש.החליטה לאיין את החלטת ועדת הערר  

ועוד   מנסה  נטעןזאת  המקומית  הועדה  כי  המבנה  חלטתבה,  על  לערער  הקייה  לוועדה    םההיררכי  הערר  ועדת  בין 

ההחלטה.   תחולת  למועד  הנוגע  בכל  הערר  ועדת  ידי  על  שניתנה  המקורית  ההחלטה  את  מתוכן  ולרוקן  המקומית 

ועדת הערר לעמדת הוועדה המקומית  , לטענת  תיק    ,בניגוד  יכולה להעלות את הסוגיה שבמחלוקת בכל  ועדת הערר 

בפניה הועלתה    בין  שידון  הטענה  הצדדיאם  ידי  משיקולי    םעל  הערר  ועדת  כי  נטען  זאת,  לצד  מיוזמתה.  אם  ובין 

 . יעילות החליטה להתייחס לסוגיה מתוך ראיה כללית ואחראית

עדת הערר הינה מוסד תכנון אשר מקומו  וו שאין מחלוקת מבחינה משפטית,  בית המשפט דחה את העתירה וקבע, כי  

המקומית.    גבוהבהיררכיה התכנונית   הועדה  של  בנעלי  ברור    ,ךמשכממקומה  עצמה  לשים  ועדת הערר מוסמכת  כי 

להתערב בהחלטה שניתנה על ידי הוועדה המקומית, ככל שהדבר  ו  הוועדה המקומית, לקבל החלטה אחרת במקומה

החלטות   זה,  בעניין  התערבות.  תכנו דורש  מוסד  ידי  על  שהתקבלו  החלטות  היותן  מתוקף  הערר  גבועדת  יותר  ן  וה 

 לחייב את הוועדה המקומית בהיותה כפופה להחלטות ועדת הערר.    תמבחינה היררכית, אמורו

 

נדרשת   לא  רבות,  שנים  מזה  בשטח  בפועל  וממומשת  הושגה  כבר  הציבורית  שהמטרה  מקום 

 כדי להשיג את המטרה ציבורית נה לטובת הועדה המקומית,  מאת המדיהפקעה 

 זמר המועצה המקומית  'מינהל הדיור הממשלתי נ -האוצר משרד  57667-02-21)מרכז(  עת"מ

 . 2022במרץ   24בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט צבי דותן, ניתן ביום 

סעיפים   לפי  הפקעה  הודעות  שתי  של  לביטולן  מנהלית  בעתירה  הקרקעות   7  -ו  5עסקינן  לצורכי    לפקודת  )רכישה 

"  1943(,  ציבור נמצא הנמצאים  אשר מתייחסות למקרקעין    ,"(פקודת הקרקעות)להלן:  הפיתוח שבו  בבעלות רשות 

"ימה" חקלאי  ספר  זמר   בית  המקומית  המועצה  ידי  על  המופעלת  זמר  ביניים  חטיבת  תלמידי  גם  לומדים  ובחלקו 

 "(.המועצה המקומית)להלן: "

תוכניות המייעדות את שטח ציבור, אהספר לאזור    בית  על המקרקעין חלות שתי  וכוללות  זלבנייני  ודרך  ור חקלאי 

בהתאם להוראות אלו, פרסמה הועדה המקומית לתכנון ובניה    הוראות הפקעה של השטחים המיועדים לצרכי ציבור.

" )להלן:  לפי פקודת הקהועדה המקומיתמזרח השרון  הודעות הפקעה  זכות החזקה בקרקע תהיה  "(  רקעות לפיהן, 

ש  המ לקניינה  המקומית.  ל  "מ   -החינוך    משרדועצה  )להלן:  הממשלתי  הדיור  החינוךינהל  את  משרד  לבטל  דרש   )"

 .  ההפקעה

 הוגשה העתירה דנן. מוצו ללא הצלחה,   הצדדיםמאחר שניסיונות הגישור בין 

ל בותי ורשות מקרקעי ישראל, יש לבטל את ההפקעה שהמינהל לחינוך התייש-לטענת משרד החינוך, משרד האוצר

מהטעם שאין בעת הזאת כל הצדקה או צורך ממשי בהפקעה. השטחים הללו    ,רטחים בייעוד אזור לבנייני ציבוהש

משמשים מזה שנים כבית ספר בניהול ממשלתי בהתאם לייעודם הסטטוטורי ולכן, אין כל עילה לביצוע הפקעה, שעה  

רה זה  קות ההפקעה לצורך ציבורי היא במ משמע ממומש זה מכבר באמצעות המדינה. עוד נטען, כי    שהייעוד הציבורי

הכרוכה   מהפגיעה  ובהתעלם  הכרחי  הדבר  מדוע  הסבר  כל  ללא  המקומית  המועצה  שם  על  הספר  בית  שטח  העברת 

  בכך.

 

 

 



 

של תכנון עתידי בתחום מבני  השיקולים הרלוונטיים    לנשקלו כל   והמועצה המקומית מצידן טענו, כי  המקומית  הועדה

ל הרשות המקומית על רווחת תושביה ומתן מענה לצורכי  ש  יניה מטרותיה, צרכיה וחזונהגד ע לנ   ו הציבור, עת עמד

 .  אם לא תבוטל ההפקעהגרם נזק בשי, כי לא הוכח עוד נטען. החברה השונים בתחום החינוך והתרבות

 

כי   וקבע,  העתירה  את  קיבל  המשפט  המקרקעיןכניות  והתבית  על  המיועד שקובעות    החלות  השטחים  לצרכל  כי ים 

ע  ויירשמו  יופקעו  המקרקעיןל  ציבור  בפנקסי  המקומית  הרשות  להפקיע וה  ולכן,  שם  מוסמכת  המקומית    עדה 

בבעלות המדינה, כבר אושרה במסגרת הת   מקרקעין שנמצאים  וההפקעה  על    כניות.והואיל  כזה,  גם במקרה  אולם, 

 צורךש  אם יהבין היתר,    ,גד עיניהוות לנלשו  ,אם יש לנקוט בדרך של הפקעה  להפעיל שיקול דעתעדה המקומית  וה

רכישת הבעלות בדרך ההפקעה היא אמצעי קיצוני מרחיק לכת, שכן,    ברכישת הבעלות כדי לממש את הצורך הציבורי

 .  אלא אם ברור כי זו הדרך הנכונה למימושו של הצורך הציבורי ,של אדם הקנייניות ואין שוללים את זכויותיו 

 

אינהה כי    ,נקבע  בענייננו הצפקעה  המטרה  להשגת  נדרשת  ממשיכים   מאחרורית,  יבנה  משמשים,  כבר  שהמקרקעין 

    לצורך הציבורי של בית ספר תיכון ממשלתי.  וישמשולשמש, 

 

 
 
 
 
 
 

 ה ובני וןכנלקת תחמ
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