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 ב"כ העוררים מנהל עוררת 1 מהנס הועדה המקומית ב"כ הוועדה המקומיתפרוטוקול הדיון

מר לביא:
אני מציג תכנית שחלה ג.13157/
עו"ד רביבו:
חלק מהבניה המבוקשת קיים ,חלק מוצע.
מר לביא:
הבקשה להיתר היא עבור גדר ומבנים 2 ,מבנים מחוברים.
עו"ד בטאן:
זה מבנה אחד.
מר לביא:
מבנה בחלק הדרומי של המגרש.
יעוד השטח הוא מסחר משולב במלונאות ומשרדים ,התב"ע מתייחסת לשני מתחמים – צפוני ודרומי.
הרעיון היה לקחת שטח פתוח ולתכנן עליו מרכז התחבורה של טבריה ולכלול שם פונקציות של מסחר
ותיירות .המגרש נשוא הערר נמצא בפינה צפון מערבית של מתחם הצפוני .התכנית המפורטת קבעה
שבמתחם הצפוני ניתן יהיה לבנות על פי זכויות בניה שייקבעו ,ואילו במתחם הדרומי יש להכין תכנית
מפורטת כתנאי להוצאת היתר .מתחם צפוני תוכנן כולו כיחידה תכנונית עליה תוקם התחנה המרכזית .אני
מפנה לתכנית בינוי של מתחם הצפוני .בפינה שבה אנו נמצאים רואים גוש מבונה ,ארקאדה שמקיפה אותו
מצפון וממערב ומבנה מסחרי .בחלק הדרומי של אותו מגרש נשוא הערר יש רמפה ,כניסה לאוטובוסים
שנכנסים לתחנה המרכזית .התכנית הזאת תקפה ,יש לה מנגנון השמדה עצמית,היות ולא התחילו לבצע
אותה היא תבוטל בעוד כמה חודשים .לדעתי ,לא יתחילו לבצע אותה ,יש מגמה להוציא את החניות של
אוטובוסים מחוץ למרכז העיר .אם התכנית תבוטל ,האזור יחזור ליעוד הקודם .התכנית הקודמת לא
נותנת זכויות בניה ,היא מגדירה את המקום כאזור מיוחד .מתוך העובדה שעל שטח הזה קיימת תחנה
מרכזית ,אני מבין שצריך לתכן מחדש את האזור הזה.
בפועל המבנה של התחנה המרכזית הישנה נמצא בחלק הצפוני ,כולל מבנים של תחזוקת האוטובוסים.
מה שמבוקש זה מקום למכירת מכוניות ,עם גדר שמקיפה של המתחם ומבנה משרדי שעוסק במכירות .אם
אני משלב את מה שקורה בפועל עם מה שמבוקש בהיתר ,כך זה נראה .הבקשה להיתר )מצטט את מטרת
הבקשה( ,לא נכתב פה השימוש ,וגם על גבי התכנית עצמה לא נרדם השימוש המבוקש.
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עו"ד רביבו:
השוכרים פנו אלינו ואמרו שהם רוצים להקים מגרש למכירת מכוניות.
מר לביא:
אני רואה מכוניות ,השימוש מתבצע בפועל.
המבנים לא הוקמו .חלק מהגדר קיימת וגם קיימת מסלעה .התכנית נערכה על מגרשים שהם בבעלות של
מספר אנשים וקבעה במתחם הצפוני שייכות לכל תא שטח .היא קבעה את המתחמים ושייכות אך אין
טבלאות איזון כחלק ממסמכי התכנית .לכן תנאי להוצאת היתר יהיה אישור תשריט חלוקה ותצ"ר ,וזה
לא הוגש .המשמעות היא שבעלי הקרקע במהלך התכנית הגיעו להסכמה לגבי חלוקת המגרשים.
הזכויות קבועות בטבלה.
עו"ד רביבו:
לתכנית ניתנה הסכמה של כל הבעלים .הבינוי כאן הוא בעיקר משרדים ומסחר ,מה שהיום מרכז תחבורה
משתנה והופך להיות לקניון גדול שבתוכו יש פתרון מאוד מצומצם לתחבורה.
נספח בינוי הוא מנחה.
מר לביא:
התכנית נתנה תשתית לחלוקה וזה נעשה בהסכמה.
מה שמבוקש בבקשה לא תואם לתב"ע שבתוקף ,יש לה שלביות שהיא מגדירה.
עו"ד רביבו:
אני מפנה לסעיפים  5-6לתקנון) ,מצטט( .הבעיה היא התכנית קובעת בסעיף  4.1כי יפקע תוקף התכנית .יש
חשש שכל היתר בניה יכול לפעול כבומרנג .התכנית נכנסה לתוקף בספט'  .2005בעוד כ 7שנים ,התכנית
תפוג .נכון להיום הבקשה מהווה סטיה מהתכנית החלה.
חשבתי שניתן יהיה להתיר גדר ולא מבנים ,אך לא קיבלתי לזה אישור של יועמ"ש של מחוז.
בתכנית הזאת הושקעו כספי המדינה ,כאשר העורר היה מהדוחפים ,במטרה לסלק מטרד אסטטי ממרכז
העיר.
אם אנשים באמת רוצים להוסיף מגרש מכוניות באמצע העיר ,אני לא חושב שזה המקום וזה הזמן.
התכנית מחייבת תכנון כולל ,אך אנו מקבלים היום תכנית לצריף ומגרש מכוניות.
הואיל ואין כאן הקצאה של זכויות ,כולם פה בעלי זכויות ,הצדדים מתנהלים בבית המשפט וכל אחד מנסה
לסלק את שני .אין לנו זכויות כמעט בתכנית הזאת ,ויתרנו כדי לקדם את הנושא.
עו"ד רוטשילד:
משנת  '88כל פעם משתנים הטיעונים של הועדה המקומית .הם מונעים כל בניה וכל שימוש בשטח ,גם לפני
התכנית של התחנה המרכזית .פעם אמרו שצריך לחכות לתכנית כוללת ,אחר כך דרשו תכנון מפורט ,אחר
כך ב '99אמרו שתהיה תכנית להסדרת עניין התחבורה .היום אנו עדיין באותו מצב .יום אחד אומרים שגדר
זה בסדר ,היתה החלטה כזאת ,וגם סלילת השטח אושרו בתנאים ,אני מפנה לכתב הערר להמלצת המהנדס
ומצטטת.
אנו מדברים על חלקה  , 1לא על מגרשים חדשים  .503 ,502החלקה בבעלות בלעדית של העוררים .חברי
אמר שרק רוצים שילכו ויבנו ,אך אף אחד לא בונה .מה שמונע את הבניה זה שלבים של ביצוע ומי שאחראי
לבצע אותם זה וועדה מקומית .אנו כן היינו שותפים לתכנית ,אך לא לתנאים.
עו"ד בטאן:
התכנית פוקעת ,אף אחד לא יבנה ,יש ריב בין השותפים ואין ספק שהיא תיפול בספט' .2010
אני מוכן לעשות כל דבר שהועדה המקומי תגיד לי מה אני יכול לעשות בקרקע 25 .שנים אני מנסה לעשות
משהו בקרקע ולא נותנים לנו כל דבר .המקרקעין יקרים מאוד ,במרכז העיר ,אני מוכן לכל שימוש .כל דבר
שאני מגיש לא מאשרים לי .לא יכול להיות שכל  70דונם כולם צריפים ולא פועלים .אי אפשר להוציא
היתרים שם.
מר לביא:
עיריית טבריה רצתה מאוד להקים מבנה מסודר וראוי.
קניון.
מר לביא:
היות ומדובר כאן בכמה בעלים ,ולעורר יש שטח קטן יחסית ,ניסינו לאפשר לבעלים כל אחד בנפרד להקים
מבנים .אילו הוא היה עומד בתנאי התכנית במשך  5שנים ,אילו היה מגיש תשריט חלוקה שמחלק ל3
מגרשים ,היה מגיש בקשה למבנה ראוי עם קשתות ,בוודאי שהיינו מאשרים לו .אנו רוצים לראות את
המתחם הזה מסודר .אני לא חושב שיש לי היום סמכות לאשר לו את הבקשה נשוא הערר.
התכנית אמרה לו במפורש מהו כן יכול לבנות – מכלול מסחרי ראוי ,מעוצב .הוא עומד בשלבים של
התכנית.
עו"ד בטאן:
אני מוכן להגיע לפשרה ,אם אני מגיש מבנה כמו שמוטי אמר ,עם קשתות ,יוציאו לי היתר.
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מר לביא:
תגיש בקשה להיתר ונבחן אותה.
אם הוא יעמוד בכל התנאים ,יגיש תשריט חלוקה ותצ"ר ,עם הסכמת הבעלים
עו"ד בטאן:
אין הסכמת בעלים ולא יהיה.
מר לביא:
יש  3מגרשים עם  3בעלים ,אפשר להגיש תשריט חלוקה אלינו בהסכמת הבעלים.
יש להגיש בינוי שהוא שונה ממה שהוגש ,אלא דומה לכוונת התכנית.
עו"ד בטאן:
בניין מסחרי.
עו"ד רביבו:
רח' הירדן יתחילו לבצע באפריל ,הקטע היחידי שלא מצבעים את הקטע שתחנה מרכזית יושבת עליו,
המקום הזה מיועד להריסה.
אם אפשר על פי התכנית לבנות  200מ"ר ,לא צריך להמתין לכביש .348
עו"ד בטאן:
מעבר למגרש הזה אני הבעלים של  4.5דונם של התחנה המרכזית .יש חלוקה מחדש שלא רשומה ולא
הוסדרה.
מר לביא:
אני מבקש שהדיון יתמקד בבקשה שהוגשה.
עו"ד בטאן:
אני מוכן לוותר על הבקשה בתנאים.
עו"ד רביבו:
אני מבקש לדון בבקשה שהוגשה ,אם תוגש בקשה חדשה נבחן אותה.
עו"ד בטאן:
מעשית ,יש פה שותפים שלא יכולים להסדר .אם התכנית הזאת ימות ,יגישו בעוד  6חודשים יגישו בקשה
חדשה .אין טעם הים לדון במשהו שמלכתחילה לא ניתן לאשר.
עו"ד רוטשילד:
במקרה שלנו יש תכנית מאושרת ,בעוד כמה חודשים תחזור פשוט לתוקף ,תכנית  ,162הקודמת.
מר לביא:
היא לא מקנה זכויות בניה.
עו"ד רוטשילד:
יש לנו חוו"ד של מהנדס הועדה משנת  '95שאז ביקשו לבנות מבנה של  3קומות להשכרת רכב וחוו"ד היתה
שזה מתאים.
מדובר בבניה מצומצמת ,זמנית ,העוררים יכולים להתחייב לפנות אותה תוך  48שעות אם התכנית תמומש.
מבחינת הגדר ,אני מפנה לחלק ד' לסדרי דין בוועדות ערר .עם הגדר לא צריכה להיות שום בעיה.
מר לביא:
הגדר שלכם חוסמת מעבר לציבור לפי התכנית.
עו"ד רוטשילד:
כל עוד לא בונים תחנה מרכזית ומרכז המסחרי ,לאיפה הציבור יכול לעבור אני לא יודעת ,זה שטח פרטי
ואני לא חוסמת רחוב ,מה גם שניתן להזיז את הגדר פנימה ולא להפריע למעבר.
מר לביא:
מדובר בתכנית בתוקף שהעירייה יזמה אותה ,השאלה האם העירייה מעוניינת בה או לא ,לא רלוונטית.
עו"ד רביבו:
הוגשה בקשה למגרש מכוניות ,אנו מתבקשים היום לתת החלטה בניגוד לתכנית המאושרת.
עו"ד בטאן:
ברור לי כי כל עוד תכנית  13157בתוקף אני לא אוכל להוציא היתר .אני אבקש להוציא היתר מכוח .162
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מר לביא:
אני מפנה לסעיף ה' לתכנית  .162זה טעון אישור מפורטת בסמכות מחוזית.
עו"ד רוטשילד:
יש חוו"ד משנת  ,95נספח  18לערר )מצטטת(.
הבקשה שלנו כוללת בניה של  50מ"ר ,אני מציעה שיאושר שימוש חורג עד אישור תכנית מפורטת תחנת
מרכזית.
עו"ד רביבו:
למרות חוות דעת שקיבלתי ממחוז ,אני מוכן לפרסם בקשה לשימוש חורג בתנאי שלא תהיה שום בניה,
אלא שטח וגדר.
עו"ד בטאן:
אני מבקש להציג מכתב מסגן מהנדס העיר.
מר לביא:
במתחם הדרומי יש דרישה לתכנית מפורטת ,אין שם תכנית מפורטת.
עו"ד רוטשילד:
אם מדברים על אופי הסביבה ,בכל המגרשים מסביב יש גדרות.
מר לביא:
הבקשה להיתר שמונחת בפנינו לא ניתנת לאישור לפי תכנית שבתוקף.
כש 162תחזור לתוקף ,רשאים העוררים להגיש תכנית מפורטת .אפשר כבר להתחיל בהליכים של תכנון
מפורט.
עו"ד רוטשילד:
של מה? שיגידו לנו מה מותר.
מר לביא:
סעיף  6בתכנית שבתוקף קובע איך לפעול בשלב א' .
עו"ד רביבו:
היום הסלילה למעלה ממחצית הושלמו.
עו"ד בטאן:
כל התחנה המרכזית כולל כל התוספות ,הכל נבנה ללא תכנית .כנראה שאפשר.
עו"ד רוטשילד
אני מפנה לפס"ד של בית המשפט העליון בערעור אזרחי  , 3139/05חלפון נגד הועדה המקומית הרצליה
)מצטטת(.
עו"ד בטאן:
אני מבקש להשהות את ההחלטה ע"מ לבדוק את המצב התכנוני לעומק.
החלטה
על העוררות להודיענו תוך  30יום מהיום האם יש תכנון נוסף שלא הובא בחשבון ומכוח מה הוצאו היתרי
בניה.
אם לא נקבל הודעה כלשהי תוך פרק זמן האמור ,תינתן החלטה בערר על סמך החומר הקיים בתיק ,אלא
אם יודיעו העוררים כי הם לא עומדים על מתן החלטה.

_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר

ועדת ערר מחוז הצפון  -לב העסקים ,רח' המלאכה ,ת"ד  ,1221נצרת עילית 17110
קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,
טלפון 04-6453392 :פקס04-6453393 :
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ערר מס'288/09 :
סימוכין ועדה מקומית20090190 :
מקום הבניה :טבריה
 .1י.ר .בטאן החזקות בע"מ
 .2יואב בטאן
העוררים
 נגד -ועדה מקומית לתכנון ולבניה טבריה
המשיבה

החלטה
.1

הערר שבפנינו הוגש לאחר שהמשיבה דחתה את בקשת העוררים להקמת מבנה ארעי לצרכי משרד,
וגידור מגרש הידוע כגוש  15032חלקה ) 1להלן" :המגרש"( בגדר רשת .הוועדה המקומית קבעה כי
המגרש המוצע אינו תואם את החלוקה המאושרת לפי תכנית ג) 13157/להלן" :התכנית החדשה"(,
כי השימוש המבוקש למשרד סותר את הוראות התכנית החדשה לפיה שתי הקומות הראשונות
אמורות לשמש לצורך מסחר ,ואילו מעליהן יש לבנות קומת חניה ,וכן מנימוקים נוספים.

.2

המדובר באזור התחנה המרכזית של העיר טבריה .באזור זה אושרה בשנת  1955תכנית ג) 162/להלן:
"התכנית הישנה"( אשר קבעה כי המגרש מהווה חלק מהתחנה המרכזית .לגבי אזור התחנה
המרכזית נקבעה ההוראה הבאה:
"שטח מיועד לתחנת אוטובוסים עירונית לפי תכנית ארכיטקטונית מפורטת באשור ועדות בנין ערים
המקומית והמחוזית"

.3

מעבר לכך לא נקבעו הוראות כלשהן לגבי האיזור .העורר מס'  2מתאר בכתב הערר מסכת ייסורים
אותה הוא עבר במהלך למעלה מעשרים שנה ,בניסיון לקבל היתר בנייה במקום ,אשר לא צלח .כך,
בשנת  1990הוא פנה לבדוק את אפשרויות הבנייה העומדות לרשותו ,ונענה על ידי מי שהיה אז ראש
עיריית טבריה ,מר יוסי פרץ ,כי כל עוד לא תאושר במקום תכנית מפורטת ,לא ניתן יהיה לקבל
היתרי בנייה על המגרש .העורר לא הרים ידיים ,והמשיך לנסות ולנצל את המקרקעין שבבעלותו,
ויזם תכנית מפורטת במקום .בשנת  1994נשלח מכתב ממ"מ ראש העירייה ,מר צביקה כהן ,למהנדס
העירייה ,המבקש כי התכנית הנקודתית אותו יזם העורר ,תקודם .לאחר מכן ,בשנת  1995הגיש
העורר בקשה להיתר בנייה להקמת מבנה בן שלוש קומות ומרתף חניה ,לצרכי מכירת כלי רכב,
מוסך ומשרדים ,ומהנדס העירייה המליץ על הוצאת ההיתר ,מאחר והבקשה תואמת את התכנית
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המפורטת שהוגשה לוועדה המקומית לתחנה המרכזית ,אך המשיבה החליטה להסיר את הבקשה
מסדר היום ,ללא נימוק כלשהו .לא הוגש ערר לוועדה המחוזית על החלטה זו .הבקשה הובאה לדיון
פעם נוספת בשנת  ,1999אך גם אז הוחלט להסירה מסדר היום )גם על החלטה זו לא הוגש ערר,
לוועדת הערר( .על פי המכתבים שהוצאו בתאריך זה ,יזמה אגד )עם חברת ניצב"א( תכנית אשר
מטרתה הייתה להוות תכנית מפורטת לתחנה המרכזית ,היוצרת במקום מרכז עסקים ,תחבורה
ומלונאות .תכנית זו )ג (10365/נכנסה לדיון בוועדה המחוזית ,אולם לא הופקדה מעולם ,ובוודאי שזו
לא קיבלה כל תוקף .לכן לא ניתן היה לפעול לפיה.
.4

ביום  13.9.2005פורסמה לתוקף התכנית החדשה ,אשר נועדה להסדיר את הבינוי בתחנה המרכזית
בטבריה .התכנית הינה פרי יוזמתה של המשיבה ,והיא חלה על שטח התחנה המרכזית כולה,
והמתחם הצמוד לה מדרום )וכן חלק נוסף ממזרח לה( .המדובר בשטח כולל של למעלה מ 44-דונם,
אשר המגרש הינו חלק קטן ממנו.

.5

התכנית החדשה הינה תכנית הכוללת מספר רב של הוראות לגבי שלביות הביצוע ותנאים להוצאת
היתרי בנייה .בשל מורכבות התכנית ,נקבע גם כי באם לא התחיל ביצוע התכנית )בניה בפועל( תוך 5
שנים ,יפקע תוקפה ,והיא תחשב כמבוטלת ללא צורך בפרסום נוסף .כבר כעת נציין כי הצדדים
הסכימו כי עד היום טרם הוצאו היתרים למימוש התכנית ,ועל כן תוקפה אכן אמור לפקוע ביום
) 28.9.2010כחצי שנה מהיום(.

.6

בין היתר נקבע בתכנית כי ביצוע התכנית יעשה בשלבים ,כאשר "כל שלב שיבנה יבנה כיחידה
מושלמת מבחינת תפקוד ,עצוב וגמור ,ובלתי מותנה בשלבים הבאים ,לשביעות רצון מהנדס העיר".
)סעיף ) 3.3א() (6לתקנון התכנית החדשה( ,וכן כי שלבי הביצוע יתואמו עם פיתוח מערכת התחבורה.
כן נקבעו בסעיף )3.3א() (8לתקנון התכנית החדשה ,תנאים למתן היתרי בנייה במתחם הצפוני
)מגרשים  ,501-503כאשר המגרש הינו חלק מהמגרשים הנקראים  501ו 502-בתכנית( ,כדלקמן:
"הבקשה להיתר במתחם הצפוני תכלול את כל הבינוי במתחם זה ותידון במלואה.
היתר הבניה מכוח הבקשה במלואה יוצא בשלבים כדלקמן:
א.

בשלב הראשון יוצא היתר לחלק הבנוי הכולל את התחנה המרכזית ,עד שלב הבניה

המאפשר את הפעלתה של התחנה המרכזית.
ב.

לאחר השלמת השלב הראשון והפעלת התחנה המרכזית ,יוצא ההיתר ליתרת שטחי

הבניה במתחם הצפוני".

.7

התכנית החדשה קובעת בבירור כי לא ניתן להוציא היתרים באופן חלקי .כל שלב אמור להיבנות
כיחידה מושלמת מבחינת תפקוד ועיצוב .יתר על כן ,היתר בנייה אמור להיות מוגש לכל המתחם
הצפוני ,כאשר נקבע מפורשות כי לא יוצאו היתרי בנייה אלא לאחר שתושלם הבנייה של התחנה
המרכזית )במגרש  ,(503באופן שיאפשר את הפעלתה ,ואז ורק אז ,ניתן יהיה להוציא היתרים ליתר
השטחים שבמתחם.

.8

על כן ,לא ניתן כלל להוציא לעוררים ,בשלב זה ,היתרי בנייה ,ודי בכך בכדי לדחות את הערר שהוגש.
אמנם אלו אינם הנימוקים אותם קבעה המשיבה בהחלטתה ,אולם ברור כי לא ניתן להתעלם
מהוראות מפורשות בתכנית ,במיוחד כאלו אשר מהווים דרישות בינוי שנועדו לקבוע את אופיה של
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הבנייה בתחום התכנית ,ולשמור על חזות הסביבה )דבר המהווה הוראות שסטיה מהן תהווה סטיה
ניכרת מכוח תקנה  (10)2לתקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית( ,התשס"ב ,2002-אשר אינה
ניתנת לאישור(.
.9

אשר על כן ,דין הערר להידחות.

.10

מעבר לנדרש נבהיר כי גם לאחר פקיעתה הצפויה של התכנית החדשה )שהרי לא בוצעה כל בנייה
מכוח הוראותיה מאז אישורה ,ואף לא הוצאו היתרים לשם כך( ,לא ניתן יהיה לקבל היתרי בנייה,
ללא אישורה של תכנית מפורטת במקום .התכנית הישנה קבעה מפורשות כי נדרשת תכנית
ארכיטקטונית מפורטת לשם הוצאת היתרי בנייה במקום .אלא שאין המדובר בתכנית בינוי ,אלא
בתכנית מפורטת לכל דבר ועניין .זאת מאחר ועל פי התכנית הישנה ,לא קיימות הוראות בינוי
כלשהן באזור התחנה המרכזית.

.11

העוררים ניסו ,בתגובה אותה הגישו לאחר הדיון ,להסתמך על תכנית ג) 287/תכנית המתאר של
העיר טבריה ,אשר אושרה בשנת  ,1974ותיקרא להלן" :תכנית המתאר"( .אלא שגם בתכנית זו אין
הם יכולים למצוא מזור .תכנית ג 287/קובעת מפורשות )סעיף  2להוראות הכלליות של התכנית,
בעמ'  ,(7כי "לא ינתן היתר בניה אלא בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת ,המקיימת שטח רצוף
המהווה לדעת הועדה המחוזית חטיבת קרקע מושלמת מבחינת תכנון ערים" .אכן נקבע בתכנית
המתאר כי המדובר במרכז תחבורה ,אך גם כאן לא נקבעו הוראות כלשהן בעניין ,מלבד העובדה כי
מרכז התחבורה ישמש לצורך לתחנת אוטובוסים מרכזית.

.12

יתר על כן ,בטבלת הזכויות ומגבלות הבנייה שבתכנית המתאר נקבעו זכויות הבנייה באזורים שונים
בעיר .מרכז התחבורה אינו מופיע בטבלה .בתחתית הטבלה נקבעו ההוראות הבאות:
"בכל אזורים שאינם נזכרים לעיל תקבענה הגבלות לפי תכנית מפורטת לאותו אזור"

.13

דהיינו ,תכנית המתאר מבהירה ,באופן שאינו משתמע לשני פנים ,כי אין אפשרות להוציא היתרי
בנייה במרכז התחבורה ,אלא לאחר שתאושר במקום תכנית מפורטת ,הקובעת את מגבלות הבנייה
באזור .תכנית שכזו ,כפי שראינו ,לא תהיה בנמצא לאחר פקיעתה של התכנית החדשה.

.14

ראוי להבהיר כי גם ללא דברים מפורשים אלו ,לא ניתן היה להוציא היתרי בנייה ,מבלי שישנן
זכויות כלשהן המוסדרות בתכנית מפורטת ,כגון אחוזי בנייה מותרים ,קווי בניין ,חלוקה למגרשים
וכיו"ב .דברים אלו הובהרו ,בין היתר ,בע"א  7654/00ועדת ערר מחוזית ,חיפה נ' חברה לבנין הירדן
בע"מ ,פ"ד נז) ,895 (2שם נפסקו ,בעמ' ,903-905הדברים הבאים:
"תכנית המיתאר על-פי טיבה קובעת נורמות תכנוניות כלליות לגבי האזור שהיא חלה עליו על דרך
קביעת מסגרת כללית לפיתוח הקרקע ושימושיה .ההנחה בקביעת מסגרת זו היא כי היא תמולא תוכן
פרטני לגבי כל משבצת קרקע המצויה בתחומיה )בג"ץ  448/91ידיד נ' הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה ,מחוז ירושלים ] ,[4בעמ'  .(451-452בית-המשפט עמד על הצורך במילוי תכנים מפורטים
למסגרת התכנונית המיתארית באומרו בבג"ץ  123/75אור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה,
ירושלים ] ,[5בעמ' :634
"...תכנית המיתאר קובעת כמקובל את העקרונות והקווים המנחים לענין
אפיו של האזור ,חלוקתו ,הדרכים העיקריות שבו וכו' ,הכל כאמור בסעיף  ;63תכניות
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מפורטות שיבואו למלא ,כמקובל ,בצורה מלאה יותר כל משבצת ומשבצת מן האזור עליו
חלה תכנית המיתאר ,יהיו כפופות למסגרת שנוצרה על-ידי העקרונות והכללים
שבתכנית המיתאר".
היתר הבנייה הוא האקט האחרון בהייררכיית התכנון המרחבי ,המבקש להוציא מן הכוח אל הפועל
את התכנון המקומי .ההיתר הינו פועל יוצא הנגזר מן התכנון המקומי ,והוא אינו יכול להיות תחליף
לו .הרשות המוסמכת למתן היתרי בנייה על-פי סעיף  145לחוק רשאית לאשר מתן היתר רק אם
העבודה או השימוש שבגינם הוא מתבקש מתאימים לתכנית ולדיני התכנון החלים על הקרקע )סעיף
)145ב( לחוק(... .בהיות היתר הבנייה אמצעי למימוש התכנון הקיים בשטח ,הדעת נותנת כי עליו
להיגזר מתכנית שיש בה פירוט מספיק על-מנת שתשמש תשתית נורמטיבית נאותה לביצוע הבנייה.
ככל שהתשתית כללית יותר ובלתי מפורטת ,כך גוברת הסכנה כי יינתן היתר ביצוע שאינו נשען על
נורמות תכנוניות מאושרות ,ועלולה להיפתח דרך לפיתוח הקרקע באופנים שלא עברו מסננת הליך
תכנוני מוסדר ומבוקר על-ידי מוסדות התכנון ,כמקובל... .היתר בנייה אינו יכול למלא את החסר
בתכנון מפורט ,אלא עליו להיגזר ולנבוע מתכנון מפורט של השטח אשר נעשה במסלול תכנוני תקין
כקבוע בחוק .מכך עולה כי בטרם יוצא היתר בנייה ,יש צורך בקיום תכנית בדרגת פירוט סבירה אשר
תקבע את הפרטים הנוגעים לבנייה על המקרקעין ולשימוש בהם .מכאן גם ההוראה שבסעיף )145ז(
לחוק הקובעת כי דרך כלל מוסד תכנון לא ייתן היתר מכוח תכנית שהופקדה אחרי  ,1.1.1996אלא אם
כן אושרה למקרקעין אשר לגביהם מבוקש ההיתר תכנית הקובעת הוראות בעניין פירוט ייעודי
הקרקע ,חלוקה למגרשים או לחלקות וגבולותיהם ,קווי בניין ,מספר קומות או גובה בניינים ושטחי
בנייה מותרים .הדרישה לקיום תכנון מפורט לגבי המקרקעין נושא בקשת ההיתר מצאה את ביטויה
הסטטוטורי בהוראה זו ,והיא משתלבת בתפיסה הכללית בדבר קיום הייררכיה של הסדרי תכנון
ההולכים מן הכללי אל המפורט ומסתיימים במתן היתר לביצוע עבודות הנסמך על התכנון המפורט
במשבצת הקרקע.
 .9מתן היתרי בנייה על-פי תכנית כללית ובלתי מפורטת עשוי להיות שקול למתן היתר בלא תכנית
כלל .הוא כרוך בחופש פעולה בלתי מוגבל ,או מוגבל באופן חלקי בלבד ,של הרשות המעניקה את
ההיתר .הוא עשוי לחרוג מתפיסות תכנוניות בסיסיות של המרחב התכנוני הכולל ושל התכנון
הנקודתי הראוי" .

.15

על כן ,אנו למדים כי לא ניתן יהיה להוציא היתר בנייה על המגרש ,גם לאחר פקיעתה של התכנית
החדשה .על העוררים להכין תכנית מפורטת למגרשם ,באופן המסדיר את זכויות הבנייה המותרות
במקום ,ורק לאחר מכן ניתן יהיה להוציא היתרים על המגרש.

.16

לאור כל האמור לעיל ,הערר נדחה.
ניתנה ביום  ,16.3.2010פה אחד ,ע"י יו"ר הועדה מר דרור לביא-אפרת והחברים/ות:
מר מנדי בראון ,גב' רונית שרמייסטר ,גב' חגית עמית וגב' אורלי עין-דר נעים.
_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר

הנני להביא לידיעתך כי ההחלטה תהיה פתוחה לעיון הציבור ,אלא אם כן תוגש בקשה מנומקת למנוע
מתן אפשרות לעיון בה ,בתוך  7ימים מתאריך מתן החלטה זו.
ועדת ערר מחוז הצפון  -בניין לב העסקים ,רח' המלאכה  ,3ת.ד ,1221.נצרת עילית 17110
טלפון 04-6453392 :פקס04-6453393 :
קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,
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ערר מס' 302/09
ישיבת ועדת ערר מס' 011/2010
שנערכה ביום 16.03.2010
ד"ר חאלד דיאב
העורר
 נגד - .1הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת
 .2סמירה קסים
המשיבים
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' רונית שרמייסטר
גב' אורלי עין-דר נעים

 יו"ר ועדת הערר נציגת מתכנן המחוז נציג ציבור נציגת ציבור -ארגון הגג של מקצועות הבניה והאדריכלות

נוכחים נוספים:
עו"ד עלא דיאב
היבה ספדי
עו"ד זוהיר נערה
עו"ד ד"ר משה וינברג
עו"ד יניב בירנבאום
קסים דאהר
קסים מונדר
קסים ווהבה
מוסאלה מרון
אוסמה אספניולי

 ב"כ העורר נציגת הועדה המקומית ב"כ הועדה המקומית ב"כ המשיבה 2 ב"כ המשיבה 2 מטעם המשיבה 2 מטעם המשיבה 2 מטעם המשיבה 2 מטעם המשיבה 2 עורך הבקשהפרוטוקול הדיון

עו"ד וינברג:
אין פה קביעות של בימ"ש ,הכל בוטל .אם כך ,אנו נחזור לעליון .הגענו לבימ"ש העליון ,ובעקבות פס"ד
שניתן חזרנו לוועדת ערר .כל הקביעות משפטיות בטלות .היו שני שלבים בעליון  -הוצעה הצעה בתור הסדר
וחברי סירב .בדיון עצמו חברי קיבל את ההצעה.
משתינתן החלטה בערר ,כל צעד יכול להגיש עתירה .אם הקביעה הבסיסית היא המחייבת ,לאן נלך?
עו"ד דיאב:
אני מבקש לא לדון בהסדר בעליון ,אלא להתייחס לבקשה לגופה.
גב' ספדי:
זה נמצא בכביש העוקף ,בגבול בין נצרת לנצרת עלית .התכנית שחלה היא ג9000/
יש קומת מרתף שהיא למגורים ,קומת עמודים ,בקומת קרקע שתי יח"ד ,קומה מעל קומת חניה ,קומה א'
קומת מסעדה,אחר כך שי משרדים שנותנים שירותים למסעדה ועוד חצי קומה של מסעדה.
יש פה  4קומות מעל קומת מרתף.
קומת מרתף עונה על הגדרת מרתף ביחס לגובה כניסה קובעת לבניין .המגרש יורד ,יש בניה בהמשך היריד.
יש חלוקה מוסכמת ,קיבלו היתרים עליה משנות ה .50-אנו נמצאים בחלקה .6/1
עו"ד דיאב:
תראו לנו את החלוקה .אין פה חלוקה מאושרת.
גב' ספדי:
אין חלוקה מאושרת ,יש חלוקה מוסכמת והוצאנו היתרים לפיה.
עו"ד נערה:
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סעיף  137שמבקש תשריט חלוקת קרקע לא מתייחס לתהליך פורמאלי של אישור .הסעיף מתייחס
לתשריט חלוקה שאושר .האישור צריך להיות ע"י הועדה המקומית ,אשר בפועל פועלת לפי התכנית הזאת
עשרות שנים .השאלה האם לצורך הדיון היום אנו מדברים על היתר שניתן לפני מספר שנים ולפיו הוקם
בניין ,ותוצאה של החלטת הועדה יכולה להיות אפילו ברת אסון מבחינת המשיבים .השאלה אם אפשר
להתייחס לתשריט הזה כמוסכם כתשריט שאושר .אנו טוענים שכן אפשר.
עו"ד וינברג:
בג 9000/יש סעיף  11והוא אומר )מצטט(.
עו"ד דיאב:
זה לא רלוונטי .זה .11.2
עו"ד וינברג:
ברגע שהועדה מאשרת את העניין ,יש בו אישור ,לא תשריט חלוקה לצרכי רישום בטאבו .אני מפנה לסעיף
.3א' לתקנון לגבי חישוב אחוזי הבניה ,גם לא נזכרת מילה "תשריט שמאושר" .אי אפשר ללכת עם משהו
של היום לתשריט משנות ה .50-הוציאו היתרים לפיו.
אני מציג את היתר בניה שבו רואים את החלוקה בחלקה  .6זה היה בשנת  ,'58לפני חוק תו"ב .אני מציג גם
היתר נוסף שבו גם רואים את החלוקה משנת .'65
עו"ד נערה:
אני מציג את תשריט החלוקה ,לפי זה פועלים משנות ה) 50-הוגש וסומן מ' .(1
לפי החלוקה שטח המגרש  6/1נטו  1117מ"ר.
עו"ד דיאב:
אני חוזר על הנטען בהודעת הערר מטעמי.
אני מבקש לפרט ,מה שהציגה גב' היבה היא פספסה כמה נקודות בתום לב.
אין חולק ששטח המגרש הוא  1117מ"ר ,המודד מטעם המשיבים רשם שטח נטו  1117מ"ר עם הפרשה
לכביש הוא קיים .כלומר שטח של  1680מ"ר כולל את כל הכביש.
המשיבים הגישו בקשה להיתר בשנות ה ,50-בבקשה עצמה נרשם ששטח המגרש שהוא בונה עליו בשנות ה-
ש 50הוא  1050מ"ר ,בבקשה מעודכנת בשנת  '65חושבו זכויות הבניה בהתאם לשטח נטו של המגרש .היום
עוד פעם הגענו לאותו שטח .לצורך חישוב אחוזי הבניה הוועדה התעלמה ממפת מודד המוסמך וחישבה את
השטח כולל הכביש .לפי פקודת הדרכים ,אני חוזר על הניתוח שעשה כב' השופט ארבל .ההפקעה מתבצעת
עם תפיסת החזקה בפועל .אין חולק שהפקעה בוצעה לפני עשרות שנים .יכולנו לחסוך את הסיפור הזה,
אבל אין חולק שהחלקה השטח שלה מעל  5.5דנום לפי נסח טאבו .לפי סעיף  11ב' של ג 9000/אומר
שבחלקה ששטחה מעל  4דונם צריך לעשות תכנית מפורטת .אילו הועדה היתה עושה תכנית מפורטת ,לא
יכלה להתעלם לכביש  75והיתה רואה את השטח אמיתי של מגרש  .6/1אבל את זה הם לא רוצים לעשות.
יש עשרות פס"ד בנושא הזה .לאור זאת ,ההיתר בטל.
הגשנו תלונה למע"צ ,בהחלטות קודמות של הועדה המקומית הם ביקשו אישור מע"צ ,אך משום מה
ויתרו על זה אחר כך .בדוח של כב' השופט ארבל ,רושם מר ארבל כי יש לקבל התייחסות של משרד
התחבורה ומע"צ ,אך הועדה המקומית לאחר מכן ירדה מהדרישה הזאת .לאחר שהגשנו תלונה ,הוגשה
התייחסות של מע"צ .המומחה מטעם מע"צ וזה מצורף להודעת הערר ,אומר שבמקום צריך  89מקומות
חניה לפי התקן לפי חישוב של בית הילל ,כמה יש במקום הזה?  17מקומות חניה ואין השתלבות לכניסה
לחניה ,אין כניסה אל הכביש יציאה מהכביש .מכתב מע"צ מלפני שנתיים טרם זכה לתשובה מוועדה
המקומית.
בנושא של הגובה :ההיתר הזה יוצא דופן מבחינת הפגמים .ועוד לא טענתי לגבי השימוש או חלוקה
המקורית .אני מבקש לטעון לגבי מספר קומות .הבניין הוא בשטח מדרוני ,בשנות ה 50-בנה המשיב את
ביתו ולאחר מכן הרחיב אותו .גר שם עד שנת  2006ועדיין גר שם .לצורך התרגיל הזה בניין המגורים הפך
להיות מרתף ,מתחת לפני הקרקע הסופיים .הם חישבו את זה כמרתף ,אך למעשה זה לא מרתף .זה לא
יכול להיות מרתף ,לא הגובה שלו ולא הצורה שלו .יש מרתף בבניין הזה ,אך אתם לא רואים אותו בהיתר.
בערר צירפתי תמונה של קומה שלמה בלתי חוקית שלא מופיעה בהיתר ,הם הסתירו אותה .הפנינו תשומת
לב של הועדה המקומית על כך ,אך היא אומרת שחזקה על הועדה המקומית שתגיש כתב אישום ,וזה היה
לפני  4שנים ועדיין אנו בחזקה ,עדיין לא פנו אליהם בהתראה.
גובה של הבניין צריך להיות  12מ' מעל קומת מרתף .גם אם נניח שזה קומת מרתף ,הבניין מתנשא ל27.5
מ' .יותר מכפול.
גב' ספדי:
גובה של הבניין נמדד ממפלס  ,0.0מהכניסה הקובעת.
עו"ד נערה:
כך קבוע בתכנית ,סעיף  27לתכנית )מצטט( .חברי מתעלם מפס"ד ארביל במקרה הזה.
עו"ד דיאב:
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פני קרקע הסופיים לשיטתם זה קומה שלישית .איך יתכן שהמשיב גר  50שנה מתחת לפני קרקע הסופיים?
אבל מאיפה הגיע השמש אליהם? בפס"ד השופט ארבל מקבל את הפרשנות שלנו לתכנית .הם אפילו חרגו
בגובה של חדר מדרגות.
לגבי מספר קומות .חברי לא חולק שהתכנית לא נותנת  4קומות מעל קומת מרתף .הגובה מדבר על 4
קומות,אך יש חריגה במספר הקומות .בהתעלם מהקומה בלתי חוקית שלא מופיעה בהיתר ,יש קומת
מגורים במקום קומת מרתף .יש קומת קרקע ,קומה א' ,יש קומת חניה שיש מחסנים שם בפועל ,יש מעליה
קומה שהיא למעשה שתי קומות מבחינת הגובה ,קומה שיש בה גלריה ,אך למעשה היא קומת מזנין ,עשויה
בטור והיא אטומה לחלק מתחתיה ,יש לה כניסה נפרדת ממעלית .היא חושבה כשטח עיקרי .בימ"ש בעניין
הזה אמר את דבריו .בימ"ש אמר שהקומה הזאת היא קומה נפרדת ועצמאית .בנוסף ,יש קומה שישית
שלא נגמרה בגלל צווי ביניים .בסופו של דבר מגיעים ל 6קומות פלוס קומת עליה במדרגות ,חריגה של 2
קומות.
עו"ד נערה:
אני חוזר על מה שכתבתי בתשובה ומתנצל על הגשתה באיחור.
אנו מדברים על הליך של ערר ,ערר הכוונה ללמוד על טעויות שאולי נפלו בהחלטתה של הועדה המקומית.
לא כל פגם צריך להשליך על מעשה המנהלי  ,במקרה הזה היתר שניתן לפני מספר שנים .יש מקום להשאיר
שיקול דעת לוועדה המקומית בכל הקשור לפרשנות הוראות התכנית החלה שם ,גם בימ"ש מתייחס
לנקודה הזאת ואני מפנה אליו בתור עיקרון משפטי תקף בכל הערכאות המנהליות .מדובר בערר ,אני לא
מניח שאם הועדה תשתכנע שקיים פגם קטן ,שולי היא תורה על ביטול היתר? אני לא סבור שזאת
התוצאה .אם נפל פגם כלשהו בהליך התוצאה לא תהיה בהכרח ביטול היתר הבניה.
לוועדה המקומית לא היתה כל מניעה ,כל מה ששמענו שכביכול נמנענו מלהפקיע ,הדברים האלה לא עלו
על דעתו של אף אחד .כל הגישה של חברי כאילו שיש קנוניה כלשהי ,לא מקובלת ולא נכונה עובדתית.
הועדה המקומית נתנה פרשנות מסוימת להוראות התכנית ולפיה והוציאה את היתר הבניה.
לגבי ברוטו ונטו של שטח המגרש .תקנה  3לתקנות תו"ב מתייחסת ומורה )מצטט( .כביש  75עדיין רשום על
שם של משפ' קסים בטאבו .תשריט החלוקה לא גורע מזכויות הקנייניות של המשיבים .יש תכנון ויש
קניין .יש הבדל בין תכנון לקניין .המצב האופטימאלי כאשר מצב התכנוני שווה וזהה למצב הקנייני ,כלומר
המגרש שלי ברישום בטאבו הוא זה שבמצב התכונני ולפיו פועלים .יש מקומות רבים שיש תכניות שטרם
מומשו.
אני מציג ומפנה לתכנית מדידה ,מצביע על המגרש של המשיבים 1680 .זה הזכויות .למשיבים בטאבו
קיימים  1680מ"ר .המגרש נטו לפי תכנית החלוקה זה  1117מ"ר.
גב' ספד:
אני לא יודעת האם בדקו את הבקשה ביחס לתמ"א  .3אני לא יודעת האם תכנית ג 3057/של נצרת עלית
שכוללת את כביש  ,75חלה פה .אני לא בדקתי .אולי מהנדס העיר בדק את זה ,אפשר לברר.
עו"ד נערה:
לא מספיק שתהיה תכנית המייעדת לצרכי ציבור ,אלא צריך שאותו יעוד ימומש .כל עוד לא מימשת את
התכנון ,את היעוד ,הקרקע עדיין בבעלות המשיבים.
עו"ד דיאב:
זה לא נכון ,הבעלות עברה ,יש פסיקה בעניין.
עו"ד נערה:
לגבי הגובה ,הפרשנות של הועדה שזה ממפלס הכניסה הקובעת .מדובר בשתי מגבלות נפרדות ,אני לא יכול
לבנות  8קומות מוסכמות ,מתחת למפלס הכניסה .יש מגבלה של מספר הקומות .אני כן יכול לבנות מעל
מפלס הכניסה עד  13מ' ,ובלבד שאני אחרוג ממספר הקומות ,אך אני טוען שלא חרגנו1 .
ככל שקיים פגם מבחינת החניה ,הרי זה נגזר מיעוד .גם אם קיים פגם בעניין הזה ,אני לא חושב שיש לבטל
את ההיתר מכוחו .יש את העניין של כופר חניה ,הרי כל העניין הזה נתקע מספר שנים בבתי משפט .יכול
להיות שאם אנו מגיעים למסקנה שיש בעיה של החניה ,אנו ניתן את הדעת לאפשרות של כופר חניה.
במרחק של  350מ' ישנה חניה ציבורית .אולי אנו נחייב אותם להקטין את המסעדה.
גב' ספדי:
המשרדים הם שירות נלווה למסעדה ,זה לא משרדים כשימוש  ,אלא שימוש נלווה .זה יציע .זה שטח
שירות.
עו"ד וינברג:
שומעים פה עובדות על עובדות ,ואף אחד לא מוכיח אותם .לכן אני מבקש להתעלם מכל הסיפורים
עובדתיים.
אנו חיים על פי חוק .אני מפנה לתקנה של אחוזי הבינה .כתוב כך )מצטט( .תמ"א  3אין שום תיחום של
המגרשים ,היא לא חשובה ולא רלוונטית .אי אפשר לדבר על תמ"א  ,3אין בה מגרשים .בתמ"א  3אין
תיחום מגרש .כתוב בתקנה  3א' כי שטח המגרש נשוא העניין )מצטט( .איפה המגרש הזה תוחם בתמ"א ?3
אפילו אם בתשריט יש חלק לצרכי ציבור ,זה לא מה שנלקח בחשבון ,מה שמנוכה זה מה שתוחם את
המגרש בתכנית  ,ופה אין תכנית ,לכן האחוז צריך להילקח משטח  1680מ"ר.
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התכנית שמדובר בה בתקנה  3א' היא תכנית שתוחמת את השטח ותכנית הזו איננה תמ"א  .3התכנית
שתוחמת זו התכנית שעל פיה קיים מגרש  ,6בטאבו היום רשום מגרש של  5.5דונם ,ולכל אחת מהקבוצות
יש שליש באחוזים .זו התכנית הסטטוטורית היחידה שתוחמת את המגרש .אין תכנית שיצרה את חלקה .6
יש הבדל בין תכנית לתשריט החלוקה ,לכן מה שהורדנו בתשריט  .בהרבה מאוד מקומות אחוזי בניה
מחשבים מברוטו ,ולא מנטו .הנטו התחיל מכוח התקנה הזאת .עכשיו יצא פס"ד של זמיר ,שופט מחוזי
בת"א האומר שמדובר על ברוטו .בתקנה הזו כתוב שחישוב נטו יעשה רק אם יש תכנית שתוחמת את
המגרש .אם קיים תשריט חלוקה ,זה לא חל.
אני מפנה לסעיף  11לג ,9000/מצטט  .11.1חברי מפנה אותנו ל .11.2פה מדובר כבר בתכנית מפורטת,
במקרה הספציפי הזה החלוקה בוצעה בשנות ה 50והוא מאושר ע"י הועדה המקומית ,לכן אנו נופלים על
 11.1ולא  11.2 .11.2לא חל פה ,המגרש כבר מחולק .חוץ מהמגרש שלנו ,שאר המגרשים בנויים.
כל הסיפור התחיל שאבא של חברי גר באחד הבתים וכל הטענה היתה שמסתירים לו את הנוף .וזה עדיין
הסיפור ,אז צריך לקחת את זה בפרופורציה.
עו"ד נערה:
אם הועודה לא תבטל את ההיתר ולא תהרוס את הבניין ,הוא לא יבוא על סיפוקו.
עו"ד וינברג:
צו הפקעה איננו תכנית .בשנות ה 60-התחילו את תמ"א  ,3אנו צירפנו פסיקה שעד היום יש מקומות לא
בוצע ולא נעשה המתוכנן בתכנית .אין שום סתירה חוקית ,לא סתירה פרקטית ,הבניין לא נוגע בכביש,
אישר לא מבקש אחוזים מהכביש הזה .זו תופעה ידועה ,הבאנו פסיקה ועלה הנושא בבימ"ש בעליון .אין
ויכוח שעד היום האדמה רשומה על שמם של המשיבים.
עו"ד נערה:
יש הכרזה ,אמורה להיות הפקעה.
גב' ספדי:
יש הערת אזהרה  ,אני מציגה אותה ומצטטת.
עו"ד דיאב:
אני מבקש להתייחס לטענה לגבי  11.2לג.9000/
עו"ד וינברג:
בנושא של חישוב שטחים  ,בהנחה שהקובע הוא מפלס הכניסה כפי שהחליטה הועדה ,אזי אנו לא חורגים
מה 160%גם אם נלך לפי  1117מ"ר .לפי ג 9000/זה  .160%החישוב פה צריך לקחת בחשבון את מה שמעל
מפלס הכניסה .מעל מפלס הכניסה יש לנו  299מ"ר ,ועוד  72מ"ר וזה פחות מהמותר מבחינת שטח עיקרי.
למטה יש  324מ"ר מגורים ,ו 109בקומת המרתף ,עדיין אנו פחות מהמספר של  1502מ"ר עיקרי ,שזה
 136%עיקרי.
לסיכום :יש לי כ 500-מ"ר מסעדה 299 ,חצי הקומה העליונה ,תצרף את הגלריה  70מ"ר ,בקומה אחת
למטה  324מ"ר שטח מגורים ועוד  109מרתף .לא מגיעים סה"כ ל 1500מ"ר.
קומת העמודים לקחנו בחשבון בצד אחד .לדעתי יש פה שני ויכוחים .איך לחשב את קומת העמודים וכן
שאלת החניה .פתרון של הועדה המקומית היתה שיש לבנות קומת חניה מתחת לפני הקרקע.
אני עובר למספר קומות .צריכה להיות קורלציה נכונה בין גובה הבניין למספר קומות .בסעיף  27כתוב
שגובה הבניין יימדד מפני קרקע הסופיים ,וזה הגיוני לשטח משופע .פרשנות הועדה שפני הקרקע הסופיים
הם פני הכביש ,ואז אנו אומרים שיש לנו קומה כפולה שזו המסעדה עם גלריה ועוד חצי קומה ,ואנו לא
עוברים את אותם  13מ'.
עו"ד נערה:
זה  12.85כולל היציאה למעל ,זה כולל הכל.
עו"ד וינברג:
הבניינים הסמוכים שם בנויים יותר גבוה ממני ,כך הבית הזה רחוק מלהיות חריג ,הצרה של הבית הזה
שהוא נפל מול הסלון של העורר.
לגבי תקן החניה :סעיף  15בתב"ע אומר כדלקמן )מצטט( .השאלה היא מה עם החריגים לתקן .עובדה שאין
פה מספיק מקומות חניה לפי התקן .נאמר בסעיף  4לתקנות )מצטט( ,אנו מבינים שצריך ללכת לוועדה
המחוזית .פה יש פתרון בתוך ג ,9000/התכנית אומרת ,אני מקריא סעיף  .15פה יש שיקול דעת בלעדי
לוועדה המקומית ולא צריך ועדה מחוזית .לדעתי ,אין שם בעיית חניה קרדינאלית במובן המרחק ,ליד
הפלזה במרחק  100מ' יש שם חניה ציבורית .לא נקטו המשיבים בהליך של כופר חניה .אני לא אגן על
המשיבים על כך שהם לא עשו זאת .מה שמעניין אותי שההיתר הזה הוא תקף ,אם הועדה צריכה לבקש
עכשיו לדרוש כופר חניה ולבנות חניון ציבורי ,יש לה  10שנים לעשות כן.
על פי דין מותר לתת היתר בלי פתרון חניה .לפי סעיף  15שיקול הדעת בעניין הזה הוא לוועדה המקומית.
זה מה שכתוב .הם הכריחו אותנו לבנות קומת חניה ,הם הפעילו שיקול דעת .המשיב עשה מה שאמרו לו,
אם הוועדה לא שקלה ,אני לא צד לעניין.
לגבי הקומה המוסתרת .אתם שמעתם פה סיפור שאפילו בית המשפט לא רצה להתייחס לזה .אני מבקש
לא להתייחס לזה גם .הקומה הזאת לא קיימת .אפשר לראות.
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ההיתר הזה תקף כפי שהוצא ,וזה המצב.
גב' ספדי:
בשטח בנוי עד קומה עליונה ,בקומה עליונה אין תקרה .ההיתר יצא במרץ .2006
עו"ד נערה:
יש בפנינו היתר ,ברגע שהועדה מקומית מוציאה היתר הבניה ,חזקה עליו שהועדה שלקה את כל
השיקולים.
גב' ספדי:
היה מהנדס העיר מעורב בזה .אני מוכנה לעשות איתו בירור.
עו"ד נערה:
נקודת ההנחה שדרישות של התקנון קוימו.
אנו נעשה בירור וניתן תשובה תוך  7ימים מהיום בכתב.
עו"ד דיאב:
בהקשר לעניין החניה ,אני מפנה בעניין הזה למומחה מטעם מע"צ ,יש הרבה נקודות ,כגון התחברות עם
הכביש .בהקשר לגובה ,חברי הסכים שיש קורלציה בין גובה לבין מספר קומות .אם הם טוענים שפני קרקע
סופיים הם מפלס הכביש אומר ששאר הבתים הסמוכים מתחת לפני קרקע סופיים.
החלטה
על הוועדה המקומית להעביר תגובה לעניין שיקול הדעת שהופעל בעניין מתן פתרונות חניה על פי התקן
ונגישות מכביש וכן התייחסותם לתמ"א  3וג ,3057/וזאת תוך  21ימים מהיום.
הוועדה תצא לסיור בשטח .הודעה על מועד הסיור תשלח לצדדים.

_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר

ועדת ערר מחוז הצפון  -לב העסקים ,רח' המלאכה ,ת"ד  ,1221נצרת עילית 17110
קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,
טלפון 04-6453392 :פקס04-6453393 :
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ערר מס'302/09 :
סימוכין ועדה מקומית20060006 :
מקום הבניה :נצרת
ד"ר ח'אלד דיאב
העורר
 נגד - .1ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת
 .2סמירה קסים
המשיבות

החלטה
רקע
.1

הערר שבפנינו עניינו היתר בנייה אשר הוצא למר והבה קסים ז"ל ביום  ,16.3.2006לבניית תוספת
קומות של מסעדה ובנייה נוספת ,בבניין קיים בחלקה  6בגוש ) 16535להלן" :החלקה"( .כנגד היתר
הבנייה הנ"ל הוגשה עתירה על ידי העורר )עת"מ )נצ'(  1072/06ד"ר דיאב נ' הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת ואח'( ,אשר התקבלה על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים )כב' השופט
ארבל( .כנגד פסק הדין הנ"ל הוגש ערעור )עע"ם  5899/07קסים והבה ואח' נ' ד"ר חאלד דיאב ואח'(,
אשר במסגרתו קיבלו הצדדים את המלצת בית המשפט ,להביא את הדיון בסוגיית התאמתו של
היתר הבנייה לתכנית המתאר ,בפני ועדת הערר .בית המשפט הנכבד קבע כי כל טענות הצדדים
שמורות להם ,למעט טענות לענייני מועדים .בכפוף להסכמה זו ,הערעור נמחק.

.2

מחיקתו של הערעור יוצרת לכאורה בעיה מבחינתנו .אין חולק על כך כי ועדת הערר ,כמו כל גוף
מינהלי אחר ,כפוף לקביעותיו השיפוטיות של בית המשפט לעניינים מינהליים .מאחר וקיימת
הכרעה שיפוטית בעניין ,לכאורה היינו צריכים לדון אך ורק בנושאים התכנוניים אשר עולים בפנינו,
ולא בסוגיות משפטיות שכבר הוכרעו בעניין זה ,על ידי ערכאה אשר הוראותיה מחייבות אותנו .עם
זאת ,דומה כי מסקנה שכזו תאיין את המטרה שעמדה מאחורי העברת הדיון אלינו .סביר להניח כי
בית המשפט העליון כיוון לכך כי אנו נבדוק את הנושאים אשר נטענו גם בבית המשפט לעניינים
מינהליים ,כערכאה ראשונה ,מבלי שאנו נדרשים )קל וחומר מחוייבים( לאמור בפסק דינו.
על כן ,אנו נתייחס לנושאים שנטענו ,מבלי שיש באמור בפסק הדין בכדי לחייבנו .אנו אומרים זאת
במלוא הזהירות ,שכן ברור כי אין המדובר בדרך בה היינו פועלים אלמלא החלטתו של בית המשפט
העליון ,וההסכמה עליה מבוססת היא.
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.3

טענות העורר מתמקדות בכמה נושאים .לטענתו קיימת בבקשה ובהיתר חריגה בוטה מאחוזי
הבנייה המותרים על המגרש .הטעות נובעת ,לטענתו ,מהעובדה כי שטח המגרש חושב בצורה לא
נכונה ,תוך שהוא כולל גם שטחים השייכים הנמצאים בכביש  75העובר על החלקה .לדעת העורר
היה מקום לנכות את השטחים של הכביש ,משטח המגרש ,ואילו היה הדבר נעשה כן ,הייתה הבנייה
האפשרית קטנה בהרבה .העורר טוען כי בוצעה הפקעה בפועל של השטח לטובת הכביש ,ועל כן
ממילא לא ניתן לכלול שטח זה בשטח המגרש הקיים .לדעתו השטחים שאושרו מהווים סטיה ניכרת
מהוראות תכנית המתאר של נצרת ,ג ,9000/אם החישוב מבוצע מגודלו של המגרש האמיתי ,כפי
שנקבע בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים( ,התשנ"ב1992-
)להלן" :תקנות חישוב שטחים"(.

.4

כן טוען העורר כי על פי הוראות התכנית ג ,9000/ומאחר והמדובר בחלקה אשר גודלה עולה על 4
דונם ,היה צורך באישורה של תכנית מפורטת ,על מנת להוציא היתרי בנייה בחלקה .על בסיס עובדה
זו מבקש העורר לקבוע כי הוצאת ההיתר מהווה סטיה ניכרת מהוראות התכנית הנ"ל ,שכן לא ניתן
לקבל הקלה מהוראות המחייבות הכנת תכנית מפורטת.

.5

בנוסף מעלה העורר טענות לגבי חריגה במספר הקומות ובגובה הבניין .לדעתו הוועדה המקומית
התעלמה מהוראות התכנית ,ואפשרה בניית  6קומות ,במקום  4קומות ומרתף ,המותרות בתכנית
ג ,9000/כאשר היא התעלמה מכך כי המרתף המוצע בבקשה אינו מרתף אלא קומת מגורים לכל דבר
ועניין ,ומעליה קיימות קומת מגורים ,קומת חניה )בה בפועל קיימת ,לטענתו ,חנות( ,קומת מסעדה,
קומת משרדים )אשר הוועדה המקומית התייחסה אליה כאל יציע( ,וקומה נוספת למסעדה .בנוסף
מתעלמת הוועדה המקומית ,לדעתו ,מהעובדה כי גובה הבניין להגיע עד ל 13-מ' מעל קומת מרתף
בלבד ,ומעל זאת חדר מדרגות בגובה של  2.5מ' בלבד .בפועל גובה הבניין ,מן המסד עד הטפחות,
מגיע ליותר מ 24-מ' ,וזאת על בסיס התפיסה ,השגויה לדעתו של העורר ,כי חישוב הגובה נעשה
ממפלס הכביש ,ולא מתחתית הבניין .לדעתו של העורר המדובר בחריגה בוטה מהגובה המותר ,ולא
ניתן היה להתיר את הבקשה ,ללא פרסום ההקלות הנדרשות ,והפעלת שיקול הדעת הנדרש במקרה
של פרסום הקלות שכאלה ,במיוחד לנוכח חשיבות השמירה על הנוף הנשקף מהבתים הבנויים מעל
החלקה )ובמיוחד ביתו שלו ,הנמצא מול הבנייה המבוקשת(.

.6

כמו כן העלה העורר טענות הנוגעות לאי התאמה לתקן החניה ,ולבעיות תחבורתיות נוספות ,אשר
נוגעות לדרך ההשתלבות עם הכביש .לדעתו קיים מחסור של  (!)85מקומות חניה במגרש )בנוסף
לחוסר בחניות תפעוליות( ,אשר נועדו לשרת את המסעדה ,והתוצאה של מחסור זה עלולה להביא
לאסון ,מאחר ואורחי המסעדה עלולים לחנות על הכביש המהיר ,ולהביא למפגעי תחבורה קשים.

.7

לבסוף העלה העורר טענות הנוגעות לבנייה עצמה ,אשר לדעתו חורגת אף היא מההיתר ,ומוסיפה
קומה נוספת אשר אינה נראית בהיתר עצמו.

.8

המשיבות הגישו תגובתן לערר )כאשר הוועדה המקומית עושה כן באיחור ניכר מבלי שקיבלה אישור
לכך( .הן דוחות מכל וכל את טענותיו של העורר .הן טוענות כי חישוב השטחים נעשה כדין ,על פי
חלקה היחסי של המשיבה מס' ) 2להלן" :המשיבה"( בטאבו .לטענתם אין מקום להתייחס
להפקעות אשר לא הושלמו בפועל ,ואשר לא שולמה תמורה כלשהי עבורן ,ככאלו המקטינות את
המגרש .על כן ,הן סבורות כי אין כל חריגה בשטח הבנייה שאושר.
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.9

לגבי הצורך בתכנית מפורטת ,טוענות המשיבות כי המדובר בטענה המתעלמת מכך כי קיים תשריט
חלוקה אשר מכוחו הוצאו היתרי בנייה לאורך שנים )מוצג מ ,1/אשר הינו משנת  ,1972אולם
לטענתם קיימות חלוקות דומות כבר משנות ה 50-של המאה הקודמת( .על פי החלוקה הנ"ל ,חולקה
החלקה ל 5-חלקים ,וגודלם של המגרשים קטן מ 4-דונם )המגרש של המשיבה הינו  1,117מ"ר( .על
כן ,לא קיימת כל הצדקה לדרישה להכנת תכנית מפורטת.

.10

בעניין מספר הקומות ,טוענות המשיבות כי הקומה התחתונה עונה על הגדרת "מרתף" ,ועל כן אין
היא נספרת במניין הקומות המותר .כמו כן ,קומת הביניים מהווה יציע ,אשר על פי תקנות חישוב
שטחים עומדת בדרישות כך שזו לא תהווה קומה נוספת ,אלא חלק מקומת המסעדה .לפיכך,
המדובר בארבע קומות בלבד ,מעל קומת מרתף .לגבי גובה הבניין ,מפנות המשיבות לסעיף 27
לתקנון תכנית ג ,9000/הקובע כי חישוב הגובה ייעשה מפני הקרקע הסופיים ,אשר לדעתן הוא מפלס
הכביש ,ועל כן גובה הבניין ,אשר אינו מגיע ל 13-מ' מעל מפלס זה ,אינו חורג מהמותר.

.11

בעניין החניה מאשרות המשיבות כי אין עמידה בתקן .עם זאת ,הן סבורות כי זכותה של הוועדה
המקומית להפעיל שיקול דעת בנושא ,ולהגיע למסקנה כי ניתן לפטור את המשיבה ממלוא או מחלק
מהחניות הנדרשות על פי תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה( ,התשמ"ג) 1983-להלן:
"תקנות החניה"( .לחילופין סבורה היא כי אין מקום לעכב את ההיתר ,אלא יש מקום לאפשר
לוועדה המקומית להפעיל את האפשרויות הקיימות בתקנות החניה )לרבות בדיקת האפשרות של
קבלת כופר חניה ,או בקשת פטור אשר תאושר על ידי הוועדה המחוזית(.

.12

ככל שהדבר נוגע לעניין החריגות מההיתר ,טענה המשיבה כי המדובר בעלילת שווא ,וכי לא נבנתה
קומה נוספת כלשהי .הוועדה המקומית טענה כי אין מקום להעלות טענות אלו בערר ,וכי חזקה
עליה כי היא תפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות לה ,ותדאג לכך כי כל בנייה חריגה ,תטופל
באמצעים המתאימים .לפיכך ,ביקשו הן כי נדחה את הערר.

.13

על מנת שניתן יהיה לעמוד על המצב הקיים בשטח ,יצאנו לסיור במקום .לאחר הסיור ,שמיעת
טענות הצדדים ועיון בחומר שהובא בפנינו ,אנו סבורים כי יש לקבל את הערר ,ולקבוע כי ההיתר
שהוצא למשיבה הינו בלתי חוקי ,וכי כלולות בו סטיות ניכרות מהתכנית החלה ,ג .9000/בנוסף,
ברור כי חלק מהנושאים אשר אושרו חורגים מהוראות התכנית ,באופן אשר חייב את המשיבה
לפרסם הקלה מהוראות התכנית ,על פי סעיף  149לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה) 1965-להלן:
"החוק"( .נפרט את עמדתנו בכל אחת מהנקודות שהועלו בפנינו ,דבר דבור על אופניו.

גודל המגרש והצורך בתכנית מפורטת
.14

אין חולק על כך כי לאורך השנים ,הוצאו היתרי בנייה על בסיס חלוקה שאושרה על ידי בעלי הקרקע
)מוצג מ 1/מהווה דוגמה לחלוקה שאושרה( .המשיבות ציינו כי כבר משנות ה 50-הוצאו היתרי בנייה
על בסיס החלוקה הנ"ל.

.15

חשוב להבין ,כי על פי סעיף  137לחוק ,אכן לא ניתן להוציא היתרי בנייה ,אלא אם מאושר תשריט
חלוקה כדין )או אם קיימת חלוקה בתכנית ,דבר שאין חולק שלא בוצע( .התשריט אמור להיבדק
מבחינה תכנונית ,ואם הוועדה המקומית מוצאת כי זה תואם את דרישות התכניות החלות על
הקרקע ,היא יכולה לאשרו .המדובר בבדיקה תכנונית לכל דבר ועניין )ר' לעניין זה האמור בעע"מ
 8748/03ועדת ערר מחוז תל אביב נ' סילבנה לוסי פואה ואח' ,פורסם במאגר נבו( ,והחלוקה אינה
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קובעת זכויות קנייניות .עם זאת ,לאחר אישור התשריט ,המגרשים הנוצרים הם אלו המהווים את
יחידת התכנון הרלוונטית.
.16

תקנות חישוב שטחים קובעות ,בסעיף ההגדרות )תקנה  ,(1כי מגרש הוא "יחידת קרקע שנקבעה
בתכנית או שנוצרה על ידי פעולת חלוקה או איחוד בתכנית ,או על ידי תשריט חלוקה או איחוד ,אף

אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין ,בין אם מותרת בה בניה ובין אם לאו" .הגדרה זו
זהה ,אגב ,להגדרה הקיימת בסעיף  1לחוק.
.17

הגדרה זו מאפשרת מספר חלופות ליצירת מגרש .האחת היא יצירתו במסגרת תכנית איחוד וחלוקה,
כלומר במסגרת תכנית לפי סימן ז' לפרק ג' לחוק )אשר ,כאמור ,איש אינו חולק על כך כי מעולם לא
אושרה על הקרקע( .הדרך השניה היא תשריט איחוד וחלוקה ,כלומר בהליך לפי פרק ד' לחוק.
החלוקה הנ"ל כלל אינה חייבת להירשם ,אולם היא חייבת להיות במסגרת הליך תכנוני כלשהו.

.18

הליך תכנוני פורמאלי לא ננקט כאן .עם זאת ,לא ניתן להתעלם מכך כי קיימת חלוקה מוסכמת,
אשר הוועדה המקומית בחנה אותה מספר רב של פעמים ,ופעלה לפיה .החלוקה הנ"ל קובעת ,באופן
ברור ,כי גודלו של מגרש ) 6/1המגרש נשוא הערר( ,הינו  1,117מ"ר .החלוקה הנ"ל אף קובעת ,בצורה
שאינה משתמעת לשני פנים ,כי החלק הצפוני של החלקה מהווה "הרחבה לדרך".

.19

על כן ,המגרש של המשיבה אינו יכול להיות בגודל העולה על  1,117מ"ר ,שכן מה שיצר את אותו
המגרש,הוא תשריט החלוקה המאושר בפועל על ידי הוועדה המקומית .כלומר ,כלל לא ייתכן שגודל
המגרש מכוחו בוצע חישוב השטחים ,הינו תואם את החלוקה המאושרת.

.20

יתר על כן ,דרך חישוב שטח המגרש נקבעה בתקנה )3א( לתקנות חישוב שטחים ,בה נקבע כדלקמן:
"לצרכי החישוב של שטחים ואחוזי בניה ,לפי תקנות אלה ,שטח מגרש הוא השטח כפי שתוחם בתכנית
או בתשריט חלוקה או איחוד ,לפי הענין ,לאחר שנוכה ממנו החלק שנועד בתכנית לצרכי ציבור
כאמור בפרק ח' לחוק ,זולת אם הוא ממשיך להיות חלק מהמגרש ,וזכויות הציבור על פי התכנית
תהיינה בדרך של רישום זיקת הנאה בלבד"

שטח המגרש הוא "השטח שתוחם בתכנית או בתשריט חלוקה או איחוד ,לפי העניין" .כבר כאן אנו
למדים כי הכוונה היא לגודלו של המגרש ,כפי שאושר בתכנית או בתשריט האיחוד והחלוקה .משטח
זה יש לנכות חלק שנועד בתכנית לצרכי ציבור ,אלא אם התכנית עצמה קובעת כי השטחים
הציבוריים לא יופקעו ,אלא יוותרו בידי הבעלים ,והזכות הציבורית שבהם תהיה בדרך של זיקת
הנאה בלבד.
.21

התקנה הנ"ל מלמדת אותנו ,כי מקום בו אושרה חלוקה ,וכלולה בה דרך ציבורית המאושרת על ידי
תכנית כלשהי )ודוק  -התקנה מתייחסת ל"תכנית" ,דהיינו לא בהכרח לתכנית אשר ביצעה את
החלוקה ויצרה את המגרש ,אלא לכל תכנית ה"מייצרת" צרכי ציבור( ,יש להפחית את שטח הדרך
משטח המגרש )אלא במקום בו התכנית מאפשרת רישום זיקת הנאה במקום הפקעה( .אין כל
דרישה כי תבוצע ההפקעה בפועל ,אלא כל שנדרש הוא כי תהיה תכנית מאושרת )על פי פרק ג' לחוק,
דהיינו גם תכנית מתאר ארציות כלולות בהגדרה זו( ,אשר קובעת כי המדובר בשטחים לטובת
הציבור ,בכדי שהשטח הנ"ל ינוכה מהשטח המותר בחישוב.
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.22

ראוי להבהיר ,אנו כלל לא נדרשים לסוגיית הסיפא של תקנה  ,3שכן המגרש התכנוני הקיים אינו
כולל שטח המיועד בתכנית כלשהי לצרכי ציבור  -שטח המגרש הוא ,כפי שנאמר לעיל 1,117 ,מ"ר,
על פי החלוקה המאושרת ,ואין בו הקצאה של הכביש למשיבה )או למי שהיה בעל הזכויות דאז( .על
כן ,אין כל צורך להתחבט בשאלה האם חלה בתחום המגרש תכנית שייעדה את השטח לצרכי ציבור.

.23

עם זאת ,על מנת שלא ייאמר כי ניתן היום לבצע איחוד של מגרשים ,תוך פיצולו של מגרש 6/4
)המיועד להרחבת דרך ,על פי התשריט משנת  ,(1972ואיחוד חלק ממנו עם מגרש  ,6/1אנו מבהירים
כי גם אם היה נעשה נסיון שכזה ,עדיין הוא לא היה מצליח להתגבר על החובה לבצע את חישוב
שטח המגרש ,ללא ההפרשות לצרכי ציבור ,הקיימות בתכנית.

.24

ראוי להבהיר ,בעניין זה ,כי הכביש הנ"ל מופיע הן בתמ"א ) 3ואף מופיע כדרך ראשית מאושרת
בתמ"א  3שינוי מס' /11ג( ,והן בתכנית המתאר של העיר נצרת עילית )תכנית ג .(3057/על כן ,היה
צורך לכלול אותו במסגרת מפת הנכס הכלולה בבקשה ,ואף להבהיר מהם קווי הבניין מהכביש הנ"ל
)ראוי לציין כי טענה בעניין זה לא הועלתה ,ועל כן לא דנו בה ,אולם ייתכן וקיימת גם בעיה של
מרחק בנייה מדרך ראשית בשל קווי הבניין שנקבעו בתמ"א  3שינוי מס'  - 7כאמור ,הנושא לא נבדק
לעומקו על ידנו( .הדבר לא נעשה ,ולא קיבלנו כל הבהרה מדוע .בכל מקרה ,כל חישוב של שטח
מגרש ,חייב להתחשב באותן דרכים הקבועות בתכניות הללו .זאת מאחר ולא נקבע בתכניות הללו כי
השטחים לא יופקעו ,אלא יועברו לרשות הציבור על דרך של זיקת הנאה בלבד .על כן ,נקודת המוצא
לפי פרק ח' לחוק הינה כי השטחים הללו מיועדים להפקעה ,באם קיימת כוונה לבצע את מטרת
התכנית.

.25

המשיבות ניסו להסתמך על האמור בבג"ץ  4592/93אורי טוכלר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה
תל-אביב-יפו ,פורסם במאגר נבו ,שם נקבע כי אין להתחשב בתפיסה בפועל שבוצעה לטובת דרך
ציבורית ,של חלק מהמגרש ,ככזו הפוגעת באפשרות לבצע את חישוב השטחים באופן הכולל את
שטח הדרך .אלא שהדברים באותו המקרה ,אינם דומים במאומה למקרה שבפנינו.
בית המשפט העליון קבע ,בפרשת טוכלר ,כי מקום בו לא קיימת תכנית הקובעת את הדרכים ,אלא
זו מסתמכת על דרכים הקיימות בשטח ,וכאשר לא קיימת כל תכנית להפקעה ,אזי יש לבצע את
חישוב השטחים מכלל החלקה ,ללא הפחתה .נימוקי בית המשפט נוגעים לכך כי הבעלים נפגע
למעשה פעמיים  -הוא אינו מקבל פיצוי עקב ההפקעה ,אך מאידך זכויות הבנייה שלו מוקטנות .כך
מובהר הדבר בפסק הדין:
"בענייננו ,לא קובעת התכנית את גודל המגרש .כל שנקבע בתכנית ,הוא כי קוי הרחוב הם לפי המצב
הקיים בשטח .אין בקביעה זו כדי לקבוע את גודל המגרש .גודל זה צריך להקבע בהתחשב באותם
חלקי המגרש המופקעים על-פי פרק ח' לחוק התכנון והבניה .בענייננו ,אין כל חלק מהמגרש אשר
הופקע על-פי פרק ח' לחוק ואין גם כל תכנית להפקעה .בנסיבות אלה ,אינני סבור כי תפיסה למעשה
 שאינה מלווה בהפקעה ובפיצוי מתאים  -יכולה לפגוע בחישוב שטחים וקביעת אחוזי בניה .אכן ,אםנכיר אך בתפיסה למעשה של חלק מהמגרש כדרך ציבורית כקובעת את חישוב השטחים ואחוזי הבניה,
כי אז נכיר בפגיעה )למעשה( בקניינו של בעל מקרקעין בלא כל הליכים כדין ובלא כל פיצוי .דבר זה
נוגד את מעמדה )החוקתי( של זכות הקניין בישראל".

.26

במקרה שבפנינו ,קיימות שתי תכניות )לכל הפחות( ,אשר קבעו את מיקום הכביש .תמ"א ) 3אשר
אושרה במקור בשנת  ,(1976ותכנית המתאר של העיר נצרת עילית )אושרה בשנת  .(1978המדובר
בתכניות אשר אמנם הסתמכו על המצב הקיים ,אולם ניתן היה להגיש בגינן תביעות פיצויים ,מכוח
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סעיף  197לחוק )וגם אם מכוח תמ"א  3לא ניתן היה לעשות כן ,בשל קנה המידה של תשריטה,
בוודאי שניתן היה לעשות כן מכוח תכנית ג .(3057/על כן ,לא ניתן לומר כי לא היה קיים מנגנון פיצוי
לבעלי הקרקע ,בעת ביצוע שינוי הייעוד .על כן ,הלכת טוכלר אינה ישימה ,במקרה זה.
.27

המשיבות ניסו גם לטעון כי תמ"א  3אינה עוסקת בתיחום מגרשים ותוואי הדרך הקבוע בה ממילא
אינו סופי ,והינו כפוף לתכנון נקודתי מפורט .אלא שטענה זו לאו טענה היא ,כאשר קיים כביש
העובר במקום ,וכאשר גבולותיו של הכביש ברורים מתשריט התמ"א ומהמצב הקיים בשטח.
במקרה שכזה ,קמה לבעלים זכות לפיצויים בגין אישורה של התמ"א עצמה ,כפי שנקבע ,לשם
הדוגמה ,בע"א  462/86נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה
פ"ד מב )) 359 ,353 (2ההדגשות הוספו – ו.ע.צ:(.
"אכן לפיכך ,כך נראה לי ,ניתנה בבג"צ  [1] 62/61האפשרות להתחיל את התקופה שבה ניתן לתבוע
את הפיצוי ממועד התוכנית הברורה ,היינו על -פי התכנית שממה ברור שאכן נגרם נזק לתובעים שם
)בעוד התכנית הקודמת הייתה זעירה עד כדי שלא ניתן היה לראות את הפגיעה בשטח(.
 .4על בסיס הפירוש האמור אין לראות את המקרה בבג"צ  [1] 62/61כמקרה יחידי המאפשר התחשבות
בתכנית חדשה ,אף שהייתה תכנית קודמת שגרמה לאותה פגיעה; התנאי הוא שיוכח ,שאכן אי-אפשר
היה לדעת ,על-פי אותה תכנית קודמת ,מהי הפגיעה שאותה תכנית פוגעת במקרקעין ,הנמצאים
בתחום התכנית או גובלים עמה".

.28

במקרה שבפנינו ,קיומו של הכביש במקום ,יצר ודאות מספקת לצורך הגשת תביעת פיצויים .בין אם
הדבר נעשה בשל אישור התמ"א ,ובין אם בשל התכנית ג ,3057/הרי שהוודאות הנדרשת לשם הגשת
תביעת פיצויים כבר הייתה קיימת .לא ניתן לומר ,אם כן ,כי התכנון של הכביש אינו ברור דיו
מהתכניות הללו .הוא בוודאי ברור מספיק על מנת לדעת כי הכביש עובר על החלקה ,וכי לא ניתן עוד
לבצע בנייה עליו ,או לגזור זכויות ממנו.

.29

הוועדה המקומית הוסיפה וטענה כי תכנית ג 3057/אינה חלה על שטח נצרת ,ועל כן אינה רלוונטית.
זאת מאחר ועל פי צו ההכרזה על תחום השיפוט של נצרת עילית ,חלקה  6כלל אינה כלולה בו.
הוועדה המקומית אף צרפה את התשריט ממנו ניתן ללמוד ,לטענתה ,כי חלקה  6אינה מהווה חלק
מהעיר.
אלא מה? התשריט מראה בבירור את הכביש העובר על החלקה ,וחלקה  6המוצגת בתשריט הינה
החלקה "נטו" )לאחר שהופחת ממנה שטח הכביש( .דווקא מכך ניתן ללמוד כי הכוונה בתכנית היא
שייעוד החלקה ,בשטח בו נמצא הכביש ,מהווה חלק מהעיר נצרת עילית .על כן ,ברור כי לכל
המאוחר ,בעת אישורה של תכנית ג ,3057/שונה ייעוד חלק מהחלקה לדרך ,והשטח המיועד למגורים
הוקטן והוצא ממנו ,במסגרת התכנית ,החלק המיועד לדרך.

.30

ככל שהדבר נוגע לטענה כי המדובר בתכנית מתאר מקומית ,אשר על פי סעיף  61לחוק אינה יכולה
לקבוע מגרשים ,הרי שהמדובר בטענת סרק .סעיף  63לחוק מאפשר לקבוע בתכנית מתאר מקומית
כל נושא שיכול להוות נושא לתכנית מפורטת ,כמו גם קביעות נוספות ,וביניהן התוויתן של דרכים
חדשות ,הטייתן הרחבתן ,שינוין וביטולן .מאחר ובסעיף  69לחוק ,העוסק בתכניות מפורטות נקבע
מפורשות כי תכנית שכזו יכולה לעסוק גם בחלוקת קרקעות למגרשים ,הרי שברור כי אין שום
מניעה כי בתכנית מתאר מקומית ייקבעו גבולות המגרשים .בכל מקרה ,תכנית ג 3057/הסדירה את
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גבולות הכביש ,תוך שהיא משנה חלק מייעוד הקרקע של חלקה  ,6לכביש .במקרה שכזה ,לא יכולה
להיות מחלוקת כי המדובר בתכנית אשר הקטינה את גודל החלקה.
על כן ,ברור כי לאחר אישורה של תכנית ג ,3057/חלקה  6אינה כוללת עוד את החלק המיועד לדרך.
.31

הדברים הללו נאמרו ,כאמור ,למעלה מהנדרש ,שכן התשריט אשר לפיו פועלת הוועדה המקומית
ממילא קבע כי גודל המגרש הינו  1,117מ"ר בלבד .לפיכך ,אין כל צורך בדיון בסוגיית תפיסת הדרך,
והשאלה האם זו הושלמה כדין על פי דיני ההפקעות.

.32

מאידך ,מאחר ואנו סבורים כי המגרשים כבר חולקו ,הרי שגודלם הוא זה אשר מחייב .העורר אינו
יכול לאחוז במקל משני קצותיו ,ולטעון כי יש להתעלם מהחלוקה המאושרת הנ"ל ,ועל כן נדרשת
הכנתה של תכנית מפורטת ,בשל גודל החלקה .אם כבר בוצעה החלוקה ,על דרך של תשריט ,לא
נדרשת עוד תכנית איחוד וחלוקה כלשהי.

.33

לפיכך ,אחוזי הבנייה שאושרו למשיבה אינם תואמים את הקבוע בתכנית ג ,9000/ועל כן ההיתר
הינו בלתי חוקי ,ולא ניתן היה להוציאו .המדובר בחריגה בוטה מסמכות הוועדה המקומית ,שכן
סטיה ניכרת אינה נמצאת בתחום שיקול הדעת של הוועדה המקומית ,והדרך היחידה לאשר היקף
בנייה שכזה ,הינה במסגרת הכנת תכנית בסמכות ועדה מחוזית ,המאפשרת את הגדלת השטחים.

.34

על כן ,גודל המגרש הוא  1,117מ"ר ,ויש לחשב את שטחי הבנייה ,בהתאם לגודל זה.

.35

תכנית ג 9000/קובעת זכויות בנייה בשיעור של  ,160%מתוכן  136%שטחים עיקריים ,וכן 24%
שטחי שירות .שטח הבנייה שאושר הינו  2,700מ"ר ,מתוכן  1,922מ"ר של שטח עיקרי ,והיתר שטחי
שירות .יתר על כן ,קיימת טעות בחישוב השטחים ,שכן למעשה השטח העיקרי היה אמור לעמוד על
 1,994מ"ר ,מאחר והמשרדים בקומת הגלריה הוכנסו בטעות כשטחי שירות ,על אף שאין הם מסוג
השימושים אשר מופיעים בתקנה )9ד( לתקנות חישוב שטחים .לפיכך ,היה צורך לכלול אותם
בשטחים העיקריים .כמו כן ,בדיקת חישובי השטחים של קומת ה"מרתף" העלתה כי אלו לא חושבו
כיאות )השטח העיקרי קטן ממה שמוצג בתשריט התנוחות( ,וחלק מהקומה הינו סגור בקירות,
באופן שהופך את הקומה לכזו שאינה קומת עמודים .גם לכך יש השפעה על שטח הבנייה המוצע.

36.

 2,700מ"ר מהווים  241.8%ממגרש שגודלו הוא  1,117מ"ר .התכנית ,כאמור ,מתירה ,160%

.37

ומאפשרת הגדלת האחוזים ב 11%-נוספים )סעיף  (2)13לתקנון ג ,(9000/בכפוף לפרסום הבקשה
כ"הקלה" )על אף שהמדובר בהוראה בתכנית( .על כן ,שיעור הבנייה המותר עומד על  ,171%לכל
היותר ,והשיעור שאושר חורג בצורה משמעותית מאוד מהמותר .המדובר בחריגה המהווה סטיה
ניכרת ,כהגדרתה בסעיף )151ב( לחוק.
לפיכך ,אחוזי הבנייה שאושרו למשיבה אינם תואמים את הקבוע בתכנית ג ,9000/ועל כן ההיתר
הינו בלתי חוקי ,ולא ניתן היה להוציאו .המדובר בחריגה בוטה מסמכות הוועדה המקומית ,שכן
סטיה ניכרת אינה נמצאת בתחום שיקול הדעת של הוועדה המקומית ,והדרך היחידה לאשר היקף
בנייה שכזה ,הינה במסגרת הכנת תכנית בסמכות ועדה מחוזית ,המאפשרת את הגדלת השטחים.

.38

די בכך בכדי לקבל את הערר ,ולבטל את היתר הבנייה שהוצא למשיבה ,בשל הפגם הקשה שנפל בו.
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מספר הקומות וגובה הבניין
.39

כל הצדדים הסכימו כי ראוי לפרש את התכנית ככזו המתייחסת באופן קוהרנטי ליחס בין מספר
הקומות לגובה הבניין .ברור כי תכנית הקובעת מספר קומות מותר ,צפויה לקבוע הוראות אשר הינן
מתאימות ,לגבי גובה הבניינים .פרשנות תכנית חייבת להתבצע באופן היוצר שלמות פנימית ,ולא
ליצור סתירות בין הוראותיה .כך נקבע )לגבי פרשנות חוק( ,בבג"ץ  4562/92ח"כ אליעזר זנדברג נ'
רשות השידור ,פ"ד נ):810 ,793 (2
"נקודת המוצא הפרשנית הינה כי על הפרשן לשאוף להרמוניה נורמאטיבית .הנורמות החקוקות
השונות אינן עומדות כל אחת בפני עצמה ,אלא משתלבות הן זו בזו ויוצרות מערכת אחת ,השואפת
להרמוניה פנימית )ראה בג"צ  333/85אביאל ואח' נ' שר העבודה והרווחה ואח' ] ,[19בעמ' .(596
מכאן השאיפה של הפרשן להבטיח הרמוניה אופקית ,כלומר ,לפרש שתי הוראות חוק באופן שלא
תיווצר סתירה )אנטינומיה( פנימית ביניהן...." .עלינו להעדיף את הפירוש ,המביא לשילוב ויוצר
הרמוניה בין החוקים ,על פני הפירוש ,המעלה ניגוד ביניהם"

)ור' גם פרשת זמר הנזכרת בסעיף  24לפסק דינו של כב' השופט ארבל(.
.40

הוראות התכנית הרלוונטיות לעניין גובה המבנה ומספר הקומות ,מופיעות בסעיפים  27ו 28-לתקנון
תכנית ג .9000/בסעיף  27נקבע כי "גובה בנין ימדד מפני קרקע סופיים" .סעיף  28הינו טבלה המפרטת
את זכויות ומגבלות הבנייה באזורים השונים שבתכנית .גובה הבניין נקבע כ 13-מ' ,לא כולל קומת
מרתף ,כאשר צוין מפורשות בשולי הטבלה כי גובה הקומה במרתף אינו יכול לעלות על  3.25מ'.
מספר הקומות נקבע על  4קומות ומרתף .כן נקבע כי תותר הגדלת הגובה ב 2.5-מ' לתוספת חדר
מדרגות או מעלית )הכוונה היא לתוספת גובה המיועדת לפיר המעלית ולחדר המדרגות בלבד(.

.41

התכנית אינה מבצעת הבחנה בין מגרשים בטופוגרפיה מתונה ,למגרשים בטופוגרפיה תלולה .ברור
כי במקום בו פני הקרקע הטבעית במגרש הינה ישרה למדי ,הסוגיות הללו כלל אינן מתעוררות .גובה
פני הקרקע הסופיים ידועים ,והמרתף חייב להיות מתחת לפני הקרקע ,לפחות ברובו .אולם מה
עושים כאשר קיימת קרקע מדרונית? כאשר מפלס הכביש הינו  453מ' לערך ,בעוד מפלס הקרקע
בקצה הדרומי של המגרש הוא  435מ' )הפרש של  18מ' בין גבולות המגרש(? המדובר בהפרשי מפלס
עצומים ,ויש לבדוק מה בדיוק הייתה כוונת התכנית ,כאשר נקבעו הוראות אלו.

.42

לא ניכנס לכל הטענות שהושמעו בעניין ,אלא נבהיר רק זאת  -גובה המבנה הכולל ,אינו יכול להיות
שנוי במחלוקת .התכנית קובעת באופן מפורש ,כי גובה המבנה יהיה  13מ' ,מעל מרתף אשר גובהו
יהיה לא יותר מ 3.25-מ' .דהיינו ,בכל מקרה ,גובה הבניין כולו )לפני פיר המעלית( ,יכול להגיע עד
לגובה כולל של  16.25מ' .הא ותו לא.

.43

הסוגיה מהם "פני הקרקע הסופיים" ,כהגדרת סעיף  27לתקנון ,אינה רלוונטית לענייננו .ייתכן ויש
אפשרות לראות במפלס הכביש כפני הקרקע הסופיים ,אם אכן מתחת למפלס זה כל שנבנה הוא
המרתף .הדבר מחייב עדיין כי המרתף אכן יהווה מרתף כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )סטיה
ניכרת מתכנית( ,התשס"ב) 2002-להלן" :תקנות סטיה ניכרת"( ,אולם ברור כי לכל היותר ,מעל
קומה אחת של מרתף )בהנחה שמרתף כזה קיים( ,ניתן לעלות לגובה כולל של  13מ' בלבד .כל חריגה
מכך מצריכה הקלה.
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.44

מפלס ה"מרתף" הינו ) -11.04מפלס יחסי ,כמובן( .הקומה מעליו הינה במפלס  .-7.52די בכך בכדי
לקבוע כי נדרשת הקלה ,שכן המרתף הינו בגובה העולה על המותר בתכנית )אפילו גובהו הפנימי ,על
פי הבקשה ,הינו  3.3מ'( .מפלס הגג הינו ) 9.28לפני המעקה( .דהיינו ,גובה המבנה )כולל ה"מרתף"(
הינו  20.3מ' ,במקום  16.25מ' .המדובר בחריגה משמעותית מהגובה המותר ,ויש צורך בפרסום
הקלה מהוראת הגובה המופיעה בתכנית.

.45

ככל שהדבר נוגע למספר הקומות ,גם אם נניח כי המדובר בקומת מרתף )ונתייחס לכך בהמשך(,
עדיין המדובר בחריגה במספר הקומות המותר.

.46

ראשית ,מבט על המבנה מגלה כי הבנייה נחזית כחמש קומות ,לכל המביט עליה .כך נראה הבניין,
בטרם הושלמה בניית שלד הקומה העליונה:

.47

ראוי לציין כי קומת ה"גלריה" אמורה להיות רק בחלק הקדמי של הבניין ,אולם נראה ,על פניו ,כי
בהמשכה קיימים חלונות ,אשר מבחינה חזותית נראים כקומה נפרדת לחלוטין מהקומה שמתחתיה.
זאת ,על אף שבאותו חלק כלל לא אמורה להיות בנייה נפרדת.

.48

החזות הנ"ל מתקבלת הואיל והמשיבה מבקשת לבנות את קומת המסעדה ,כאשר גובהה נטו הינו
 5.44מ' נטו )מרצפה לתקרה( .המדובר בגובה חריג ביותר לקומה .קומות באזורי מגורים הינן ,בדרך
כלל ,בגובה של כ 3-מטרים ברוטו )מרצפה לרצפת הקומה מעל( בלבד .תקנות התכנון והבניה )בקשה
להיתר ,תנאיו ואגרות( ,תש"ל ,1970-קובעות מגבלות לגבי גובה מינימאלי של חדרים ,אך לא
קובעות מהו הגובה המקסימאלי .הגובה המינימאלי של חדרים )נטו( הינו  2.5מ' בלבד .הבנייה
המוצעת כוללת גובה אשר הינו יותר מכפול מהגובה הנדרש .האם ניתן להסתמך על שתיקת
המחוקק ,ולהתיר קומות בגובה כפול מהמקובל והנדרש? בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב
סבר כי אין שום חובה לאפשר זאת .כך נקבע בעת"מ )ת"א(  2011/99הנדלמן גיורא נ' רשות הרישוי
המקומית תל-אביב פד"מ ג):385 (1
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"בהקשר לגובהן של קומות לא מצאנו הוראה מפורשת בחוק ,לפיה לא ניתן להגביל גובהה של קומה.
אכן ,מתוך הוראות שונות שבתקנות שהותקנו על פי החוק ניתן ללמוד שקיימת אפשרות של בניית
יציעים .אמת ,הקמתו של יציע מביאה ,בהכרח ,להגבהת גובהה של הקומה .אולם ,אין ללמוד מכל
אלה שלמוסד התכנון אין סמכות לקבוע גובה מירבי של קומה במקרה מסויים .לא ניתן להתעלם מכך
שבמקומותינו מקובל שגובהה של קומה הוא כ 3-מטר )ברוטו( .החריגה במקרה זה מן הגובה המקובל
הינה משמעותית ,הן מבחינה מוחלטת והן מבחינה יחסית .העותר אומר ,למעשה ,כי הדרך היחידה
להגביל גובהן של קומות היא בתכנית ,באמצעות קביעה של מספר הקומות והגובה המירבי של
הבניין .מוסדות התכנון לא הלכו בדרך זו עד היום ,כנראה מתוך מחשבה שבמקרה רגיל גובהה של
קומה הוא כ 3-מטר .אין מקום לבוא ולומר שאותה הנחה של מוסדות התכנון ,לפיה פעלו במשך שנים,
היתה חסרת יסוד"

.49

גובה הקומה אמור להיות  2.7- 2.5מ' .לא שמענו שום הצדקה תכנונית לכך כי מסעדה מחייבת גובה
קומה כפול )ובקומה העליונה של המסעדה כלל לא נדרש גובה שכזה( .המטרה היחידה של המשיבה
היא "להרוויח" עוד קומה ,מעבר לקומות המותרות ,על ידי הגבהת הגובה באופן מאולץ ,ואז ליצור
בחלל העצום בפנים "יציע" ,אשר בו יש לכאורה ניצול מזערי של שטח הקומה.

.50

המשיבות מבקשות להסתמך על תקנה  5לתקנות חישוב שטחים כוללת הוראה מפורשת לגבי
מפלסים הנמצאים בקומה ,וקובעת כדלקמן:

")א (

מפלס בתוך חלל קומה המשמש כיציע ,גזוזטרה ,מרפסת וכיוצא באלה ,ייחשב כחלק

מהשטח הכולל המותר לבניה.
)ב(

מפלס כאמור בתקנת משנה )א( ייחשב ,לכל דבר וענין ,כחלק משטח הקומה שבה הוא

נמצא; היה מפלס כאמור בתקנת משנה )א( מופרד מחלל הקומה במחיצה המגיעה עד לתקרת הקומה
או עלה שטחו על מחצית שטחה של הקומה ,ייחשב כקומה בפני עצמה.
)ג(

השטח המשמש גישה אל המפלס ,בין במדרגות ובין בכבש ,ייחשב גם הוא חלק

ממפלס כאמור ,ובלבד שלא בא במנין השטחים המותרים לבניה של הקומה שמתחתיו".
.51

תקנות אלו נועדו ,כאמור ,להבהיר את דרך חישוב השטחים .מטרתן היא לקבוע כיצד יש לחשב את
השטחים ,כאשר התכנית קובעת זכויות בנייה לפי קומה .הן אינן מתייחסות לסוגיית מספר הקומות
המותרות בבנייה .לשם כך הותקנו ,כאמור ,תקנות סטיה ניכרת .התקנות הללו קובעות כי בחישוב
הקומות לא יחושבו יציעים ,אולם הן אינן מגדירות מהו "יציע".

.52

הבחינה במקרה זה חייבת להיות פונקציונאלית ,הקשורה לא רק בהגדרות המופיעות בחוק ,אלא גם
במטרתו של מתקין התקנות .הכוונה היא שלא לבצע שינוי משמעותי מאופי הבינוי הקיים באזור,
ועל כן נקבעו מגבלות לגבי מספר הקומות אותן ניתן להוסיף.

.53

הצעת המשיבה ,לפיה ניתן יהיה לבנות קומות כפולות מהגובה המקובל ,ולפצלן ל"קומה" ו"יציע",
הופכת את תקנות סטיה ניכרת לחסרות משמעות .מקום בו לא קיימת הגבלת גובה פורמאלית ,ניתן
לכאורה לבנות  4קומות כפולות בגובהן )ואולי אף יותר מכך( ,ולפצלן על ידי יציעים .בפועל
מתקבלים מבנים בגובה כפול מהמתוכנן .זוהי אינה פרשנות סבירה.
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.54

הפרשנות חייבת להיות כי יציעים מהווים חלק מהקומה העיקרית ,כאשר הגישה אליהם נעשית
מתוכה ,וכאשר אין הפרדה מלאה בין הקומות )כפי שגם התקנות דורשות( .מקום בו מבוצעת הגבהה
של הקומה התחתונה ,כך שגובהה מגיע לגובה של שתי קומות עצמאיות ,אין מקום להתייחס לכך
כאל קומה בודדת ,ולאפשר את פיצולה .קל וחומר כאשר הגישה לקומה הינה עצמאית לחלוטין,
ואין שום קשר פונקציונאלי בין הקומות ,לא ניתן לראות בהן כ"קומה" ו"-יציע".

.55

גם הצורך בקוהרנטיות בין חלקי התכנית ,מחייב את המסקנה כי קיימת חריגה בקומה .תכנית
ג 9000/קובעת באופן מפורש כי גובה הבנייה אמור להיות  13מ' ,מעל המרתף .היא גם קובעת כי
גובה הבנייה המותר הוא  4קומות מעל קומת מרתף .המסקנה היא כי הגובה הממוצע של קומה,
הצפוי להתקבל על פי הוראות התכנית ,הוא  3.25מ' ברוטו )באופן דומה לגובה המרתף( ,שהם  13מ'
לחלק ל 4-קומות .גובה חריג מעבר לכך ,אינו תואם את הוראות התכנית ,וגובה כמעט כפול מכך,
מחייב התייחסות לקומה שכזו כאל שתי קומות ,אפילו אם לא נבנה במקום יציע.

.56

במאמר מוסגר נציין גם כי היקף הבנייה הקיים בבקשה ,אשר נובע מתכנון המסעדה בצורה שכזו,
מלמד על חריגה מהוראות תכנית ג .9000/גודל המסעדה אשר נוצר ,כמו גם גובהה וצורתה ,אינם
מתאימים למסעדה הנמצאת בלב שכונת מגורים )וזאת בטרם נכנסנו לסוגיית המיקום ,אשר הינה
בעייתית מאוד בפני עצמה( .המסעדה המוצעת הינה בגודל של  860מ"ר ,על פי הרשום בבקשה ,אולם
בפועל גם חלק מהקומה העליונה אשר אינו מבונה ,עתיד לשמש כחלק מהמסעדה .התוצאה היא כי
גודל המסעדה בפועל יעמוד על למעלה מ 1,100-מ"ר!

.57

התכנית מתירה הקמת מסעדות באזור מגורים ,כאשר היא קובעת כי אלו יוקמו "לפי שיקול דעת

הועדה המקומית" .דהיינו ,אין המדובר בזכות מוקנית ,אלא בזכות הכפופה לשיקול דעתה של
הוועדה המקומית .שיקול דעת שכזה ,לטעמנו ,לא הופעל כיאות )ונרחיב בהמשך גם בעניין זה( .אנו
מבהירים זאת על אף שהנושא לא עלה בערר ,שכן לדעתנו אלמלא שיקול דעת לקוי זה ,לא היו חלק
ניכר מהנושאים בערר מתעוררים כלל.
.58

על כן ,יש לראות בקומת המסעדה כשתי קומות נפרדות ,בין אם נבנה בה יציע ,ובין אם לאו .הן בשל
החזות המתקבלת ,הן בשל גובהה של קומת המסעדה ,והן בשל העובדה כי מעליה נבנתה עוד קומה
חלקית ,אנו למדים כי המדובר למעשה בחמש קומות ,אשר נבנו מעל קומת ה"מרתף".

.59

חשוב להבהיר ,כי גם קומת ה"מרתף" אינה אלא קומת מגורים מלאה ,וכלל לא היה מקום
להתייחס אליה כאל קומת מרתף .המדובר בקומה המשמשת למגורים ,הפתוחה משלושה עבריה
לאוויר .אמנם חלק מהקומה נמצא מתחת לפני הקרקע ,אולם הדבר נוצר כאשר הקומה נסגרה על
ידי הבנייה אותה ביצעה המשיבה כעת .ניתן לראות כי לכל הכיוונים באותה הקומה ,קיימים פתחים
)אשר חלקם נסגרו ,וחלקם נותרו פתוחים גם לאחר הבנייה( .כך לדוגמה נראה חלק מהצד הדרום
מערבי של קומת ה"מרתף":
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.60

ניתן לראות כי הקומה פתוחה הן לכיוון צד דרום ,והן לכיוון צד מערב .זהו המצב גם בכיוון מזרח.
רק בכיוון צפון ,למעשה ,הקומה סגורה )על אף שבדירה המקורית ,כאמור ,נראה שיש גם פתח לכיוון
זה(.
תקנות סטיה ניכרת ,אשר הינן הרלוונטיות לעניין זה ,מגדירות ,בתקנה  ,(8)2מהו מרתף לצורך
חישוב מספר הקומות ,בזו הדרך:

"חלק מבנין ,שהחלל בין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא כולו או חלקו מתחת למפלס פני הקרקע
המתוכננים או פני הרחוב לאורך יותר מפאה אחת של החלל ,ושפני תקרתו אינם גבוהים יותר מ-
 1.20מטרים מפני הקרקע האמורים או מפני הרחוב".
במקרה זה ,החלל בין רצפתה לתחתית תקרתה של הקומה ,נמצאים לאורך מרבית הקומה ,ולפחות
שלוש פאות מתוכן ,מעל מפלס פני הקרקע .המדובר אמנם במפלס הנמוך ממפלס הכביש ,אולם אילו
נקבל פרשנות הקובעת כי המפלס הרלוונטי הוא מפלס הכביש ,אזי בכל מגרש הנמצא מתחת למפלס
הכביש ,ייבנו קומות מגורים אשר ייחשבו כ"מרתף" .די ברור כי לא זו הכוונה ,ולא ניתן ליצור
פיקציה שכזו ,לפיה קומה פתוחה לחלוטין משלושת עבריה )לפחות( ,הינה "מרתף".
.61

על כן ,קיימת חריגה הן בגובהו של המבנה ,והן במספר הקומות ,והיה צורך בפרסום הקלה בעניין.
לפיכך ,גם מסיבה זו ,טעתה הוועדה המקומית כאשר הוציאה את ההיתר ,ללא ביצוע פרסום כדין.

מקומות החניה
.62

בנושא מקומות החניה כלל לא קיים ויכוח עובדתי .גם המשיבות מסכימות לכך כי קיימת חריגה
משמעותית במספר מקומות החניה.
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.63

המשיבות סברו כי לוועדה המקומית קיימת סמכות לפטור את המשיבה מהתקנת מקומות חניה,
וזאת לאור האמור בסעיף )15א( לתקנון תכנית ג .9000/לחילופין סבורות הן כי אין בעובדה שאין
מספיק מקומות חניה ,בכדי למנוע את הוצאת ההיתר ,וכי יש לאפשר למשיבות למצות את
האפשרויות הקיימות בתקנות החניה.

.64

ככל שהדבר נוגע לסעיף )15א( בתקנון תכנית ג ,9000/זה אינו מקנה לוועדה המקומית את האפשרות
לחרוג מהוראותיהן של תקנות החניה .הסעיף מנוסח באופן הבא:
"לא תותר הקמת בנין בשטח התכנית אלא לאחר שתובטח אפשרות לביצוע מקומות חניה בהתאם
לתקנות חוק התכנון והבניה התקנת מקומות חניה בתכנית ,תשמ"ג .1983
יוצא מכלל זה מקומות שלדעת הועדה המקומית הדבר לא ניתן לבצוע בגלל תנאי המקום הפיזיים
וזאת בכפוף להו)ר(אות תקנות התכנון והבניה והתקנת מקומות חניה תשמ"ג " .1983

.65

הסעיף אכן מאפשר לוועדה המקומית לשקול האם ראוי לחרוג מתקן החניה הקבוע בתקנות ,מקום
בו קיימים תנאים פיזיים אשר אינם מאפשרים את התקנת החניות במקום ,אולם מיד לאחר מכן
מסויג הסעיף ,ונקבע כי גם פטור שכזה ,ייעשה בהתאם להוראות תקנות החניה.

.66

ביקשנו לקבל את עמדתה של הוועדה המקומית לשיקולים אשר עמדו במסגרת החלטתה לאפשר
בנייה בחוסר כה רב של מקומות חניה .הוועדה המקומית טענה כי המדובר במסעדה תיירותית ,אשר
עיקר קהל היעד שלה הוא ציבור התיירים הצליינים ,אשר יגיע למקום באוטובוסים כן נטען כי
מתוכננים מקומות חניה בשולי כביש  75עצמו ,לשירות האיזור ,כמו גם דרך שירות מתוכננת.
הוועדה המקומית ציינה כי היא לא דרשה תשלום כופר חניה מאחר וכרגע אין תכנית ספציפית
להקמת חניון ,והיא מבקשת להשהות את התשלום עד אשר תהיה תכנית מאושרת לחניון שכזה.

.67

לומר שאמירותיה של הוועדה המקומית אינן מניחות את הדעת ,יהווה אנדרסטייטמנט .מסעדה
בשטח עצום שכזה ) 860מ"ר רשום ,ולמעלה מ 1,100-מ"ר בפועל( ,מסוגלת לשרת מאות בני אדם .על
פי תקן החניה ,נדרש מקום חניה לרכב פרטי לכל  10מ"ר ,וכן מקום חניה תפעולי למשאית אחת ,וכן
לכאורה לשני אוטובוסים  -אך אם נתייחס לשטח הפונקציונאלי של המסעדה ,נדרשים שלושה
מקומות לאוטובוסים .אלא שאם אנו מקבלים את עמדתה של הוועדה המקומית ,והמסעדה כלל לא
תתבסס על רכבים פרטיים אלא על אוטובוסים ,ברור כי המספר חייב להיות רב מכך .במקום רכבים
פרטיים ,יגיעו מספר רב של אוטובוסים למקום.
כמו כן ,דומה שמי שמסר את העמדה הנ"ל ,לא היה במקום כלל .הכביש באזור זה הינו כביש צר,
אשר אפילו מדרכה אין לצדו .כך נראה הכביש בסמוך למבנה:
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ברור כי לא ניתן למקם באזור זה שלושה מקומות חניה לאוטובוסים ,ומקום חניה למשאית ,ותקנות
החניה אינן מאפשרות פטור מחניה תפעולית שכזו .אלא שחמור מכך  -אם הכוונה היא כי החניות
יהיו מרוחקות מהמסעדה ,משמעות הדבר היא כי עשרות אנשים )ביניהם ,מן הסתם ,גם ילדים(
יעשו דרכם על כביש סואן ,בינעירוני ,כאשר הם נאלצים לפסוע בצד הכביש ללא מדרכה מסודרת.

.68

הוועדה המקומית סבורה ,כאמור ,כי ההיתר יכול לצאת על בסיס דרישת "כופר חניה" ,בהתאם
לאמור לסעיף )2ב( לתוספת לתקנות החניה .סעיף זה קובע כי בנסיבות מסויימות ,ניתן לפטור
מהתקנת מקומות חניה ,כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

"על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאית ועדה מקומית לפטור מן החובה להתקין מקומות חניה לפי
התקן ,כולם או מקצתם ,משיקולים שבתכנון ,סביבה או תחבורה ולחייב מבקש היתר בניה להשתתף
בהתקנתם של אותם מקומות חניה בחניון ציבורי שמחוץ לנכס נושא ההיתר ,שלמימונו הוקמה קרן,
ובלבד שהחניון מוקם בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר ושהמרחק בין הנכס לבין החניון
הציבורי ,לא יעלה על  350מטרים במרחק אווירי".
.69

השיקולים צריכים להיות שיקולים שבתכנון ,סביבה או תחבורה ,המצדיקים את המרת החניות
בפועל בתשלום סכום מסוים לקרן .השיקולים חייבים לקחת בחשבון את ההשפעה הסביבתית
שיגרום הפטור הנ"ל .בנוסף ,הדבר מחייב בחינה מקדימה ,האם בכלל ניתן יהיה להקים חניון
ציבורי ,במרחק שלא יעלה על  350מ' .על הוועדה המקומית לבדוק האם קיימים מגרשים בסביבה
המאפשרים פתרון שכזה ,גם תוך תקופה של  10שנים .זאת מאחר ו"כופר חניה" נועד להביא
להגדלת מספר החניות ,ואין לדרוש אותו מקום בו לא ניתן בפועל להגדיל את מספר מקומות החניה
בקרבת מקום .דברים אלו הובהרו על ידי כב' השופט עזרא קמא ,בעת"מ )י-ם(  124/00ועדת המשנה
המקומית לתכנון ולבנייה ,ירושלים נ' משה כהן ,פס"מ תשסא :833 ,817
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"העולה מן האמור הוא שתקנות החניה מאפשרות גבייתם של דמי השתתפות בחניון ציבורי )"כופר
חניה"( רק כאשר החניון הציבורי עומד לפני הקמתו או הרחבתו ,כאשר ישנה תכנית המאשרת זאת,
וכאשר הוקמה קרן למימונו.
תקנות החניה אינן מאפשרות גביית "כופר חניה" עבור חניון כמות שהוא בלא כוונה להגדיל את מספר
מקומות החניה שבו ,מכיוון שבכך אין כדי להגדיל את מצאי מקומות החניה ,שהוא מטרתן ותכליתן
של תקנות החניה"

.70

כאשר אנו בוחנים את עמדתה של הוועדה המקומית ,אנו מתקשים מאוד להבין את הגיונה .שיקולי
התכנון ,הסביבה ובעיקר התחבורה ,מחייבים כי התקנת מקומות החניה תהיה בתוך המגרש או
בסמוך לו ,ולא במרחק הליכה המחייב מעבר באזור המסוכן של הכביש .יתר על כן ,כמות כה גדולה
של אנשים העוברים במקום ,במקום בו הכביש הינו צר במיוחד )חד מסלולי בכל כיוון( ,עשויה גם
לגרום לעומסי תנועה על הכביש.

.71

יתר על כן ,הוועדה המקומית מצהירה כי היא כלל אינה יודעת היכן ניתן להקים חניה שכזו .העובדה
כי התקנות התירו לה תקופה של עד  10שנים להקמת החניון ,אינה מהווה פטור מביצוע בדיקה האם
קיימת אפשרות להקים חניון .יש צורך בחיפוש אחר מקום מתאים עוד בטרם הוצאת ההיתר ,על
מנת שלא ייווצר מצב בו השנים חלפו ,ואז התברר כי על הסביבה הועמסו שימושים רבים ,אשר אין
לאלו פתרונות חניה מספיקים.

.72

גם ההחלטה שלא לדרוש את תשלום כופר החניה ,בשלב זה ,אין לה על מה להתבסס .התכנון,
רכישת הקרקע וביצוע החניון ,במיוחד כאשר המדובר בחניון כה גדול הנועד לשרת מספר כה רב של
כלי רכב ,יעלו ממון רב .כיצד מצפה היא לממן זאת ,אם לא קיימת קרן לשם כך )כפי שהתקנות
דורשות(? האם כאשר יימצא סוף סוף המקום המתאים לחניון שכזה ,יהא על הוועדה המקומית
להתחיל ב"מרדף" אחרי המשיבה ,על מנת לקבל את הסכומים הנדרשים לשם כך? אנו מתקשים
להבין מה עמד בבסיס החלטה זו שלא לדרוש ,עוד בטרם הוצאת ההיתר ,את התשלום הנדרש.

.73

פטור כה מאסיבי של מקומות חניה ,אינו יכול להתבצע כלאחר יד .יש לבחון היטב את ההשפעות
התחבורתיות של פטור שכזה ,במיוחד מאחר והמדובר בקרבה כה רבה לכביש מהיר ,אשר חניה
בשוליו עשויה להביא לאסון .הוועדה המקומית לא עשתה כן .היא למעשה עשתה בדיוק ההפך  -היא
פעלה להתיר בנייה היוצרת שימושים המגדילים באופן משמעותי את כמות החניות הנדרשות ,תוך
התעלמות מוחלטת מההשפעה שתיגרם עקב כך .זוהי עמדה אשר אינה יכולה להתקבל.

.74

ראוי לציין גם כי תקנות החניה מאפשרות מתן פטור מלא או חלקי מהתקן .כל האמור לעיל לגבי
"כופר חניה" ,נכון ביתר שאת גם לעניין פטור שכזה ,וברור כי אין שום הגיון בהענקתו ,במקרה זה.
כמו כן ,פטור שכזה חייב לקבל את אישורה של הוועדה המחוזית ,ואין חולק על כך כי אישור שכזה
לא התבקש ,ואף לא התקבל .על כן ,פטור לא ניתן )וספק אם יש סיכוי כלשהו כי הוועדה המחוזית
תעניק פטור שכזה ,במצב הדברים הנ"ל(.

.75

תקנה  (15)2לתקנות סטיה ניכרת קובעת כי סטיה ממספר מקומות החניה שנקבעו בתכנית ,מהווה
סטיה ניכרת .במקרה זה ,הוצאת ההיתר ,כל עוד לא נמצאו הפתרונות המקובלים על פי תקנות
החניה )אליהן מפנה התכנית( ,נעשתה בחריגה מסמכות ,שכן המדובר בהיתר המהווה סטיה ניכרת
מהוראות תכנית ,גם בנושא זה.
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.76

ראוי להדגיש  -המדובר בחוסר של  85מקומות חניה )על פי הנטען ,שלא הוכחש ,והמהווה הערכה
שמרנית לטעמנו ,בהתחשב בגודלה האמיתי של המסעדה המתוכננת( ,כאשר כל שסופק הוא 17
מקומות .המדובר בחריגה מהותית ,היוצרת סטיה ניכרת בעלת השפעה קשה על הסביבה .על כן,
חריגה זו מחייבת את ביטול ההיתר ,אפילו היה מקום להפעיל כאן שיקולים של בטלות יחסית.

.77

כמו כן ,לנוכח הגידול העצום במספר כלי הרכב שיגיעו למקום ,החורג מכל פרופורציה מאלו
הנדרשים לשימושי המגורים הקיימים באזור ,והואיל והגישה למקומות החניה הרבים היא מכביש
בינעירוני ,היה מקום לדרוש אישור מע"ץ להתחברות הישירה מהכביש לשטחי החניה של הבניין.

.78

ראוי לחזור ולהדגיש  -שורש הבעיה הוא כי המדובר במסעדה אשר לא היה מקום להתירה ,בגודל
ובצורה הנ"ל ,באזור המגורים .הוועדה המקומית שגתה שגיאה חמורה כאשר החליטה להתירה
במקום ,תוך שהיא מתעלמת לחלוטין מהוראות התכנית ומהתקנות השונות .אין כל מקום לאפשר
בנייתה של מסעדה בגודל הנ"ל ,בלב ליבו של אזור המגורים ,כאשר כל התכליות המפורטות בסעיף
 1.10לתכנית ג 9000/מתייחסות לשירותים שכונתיים שאינם מהווים מטרד לסביבה .על כן ,יש
למנוע כליל את האפשרות להקים מסעדה שכזו ,באזור המגורים.

.79

ראוי גם להבהיר ,כי אלמלא הרצון ליצור מסעדה בהיקף שכזה ,ניתן היה להקים מבנה נמוך בהרבה
)תוך ביטול קומת הגלריה ויצירת קומת רגילה במקום הקומה הגבוהה( ,כך שלא הייתה נגרמת
ההסתרה במגרש העורר ובדירתו.

סיכום
.80

לאור כל האמור לעיל ,הערר מתקבל .ההיתר יצא כאשר הוא כולל סטיות ניכרות מהוראות התכנית,
הן מבחינת שטחי הבנייה ,והן מבחינת מספר החניות ,והוא כולל הקלות שלא פורסמו ,על אף הצורך
בכך .למען הסר ספק ,הואיל והבקשה חורגת בצורה קשה מהוראות התכנית הרי שלא היה טעם
בפרסום כלשהו ,והיה נכון לדחותה כליל.

.81

לנוכח כל האמור לעיל ,אנו מגיעים למסקנה כי המדובר בהיתר בלתי חוקי בעליל ,אשר אסור היה
להוציאו למשיבה.

.82

לפיכך ,יש לבטל את ההיתר .אם תוגש בקשה אחרת לבנייה על החלקה ,על הוועדה המקומית לשקול
את כל האמור לעיל )גם אותם נושאים שלא הועלו בכתב הערר עצמו( ,ולוודא כי הטעויות אשר ארעו
במסגרת הוצאת היתר זה ,לא יחזרו על עצמן בעתיד.
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ניתנה ביום  ,21.4.2010פה אחד ,ע"י יו"ר הועדה מר דרור לביא-אפרת והחברים/ות:
מר מנדי בראון ,גב' רונית שרמייסטר ,גב' חגית עמית וגב' אורלי עין-דר נעים.

_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר

הנני להביא לידיעתך כי ההחלטה תהיה פתוחה לעיון הציבור ,אלא אם כן תוגש בקשה מנומקת למנוע
מתן אפשרות לעיון בה ,בתוך  7ימים מתאריך מתן החלטה זו.

ועדת ערר מחוז הצפון  -בניין לב העסקים ,רח' המלאכה  ,3ת.ד ,1221.נצרת עילית 17110
טלפון 04-6453392 :פקס04-6453393 :
קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,
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ערר מס' 007/09
ישיבת ועדת ערר מס' 009/2009
שנערכה ביום 03.03.2009
חורי נג'יב
העורר
 נגד -הועדה המקומית לתכנון ולבניה גליל מזרחי
המשיבה
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
מר מנדי בראון
גב' רונית שרמייסטר
גב' אורלי עין-דר נעים

 יו"ר ועדת הערר נציג ציבור נציגת ציבור -ארגון הגג של מקצועות הבניה והאדריכלות

נוכחים נוספים:
נג'יב חורי
כארים חורי
אביב בארי

 העורר עורך הבקשה מטעם הועדה המקומיתפרוטוקול הדיון

מר בארי:
מדובר בבקשה לסככה למחסן ,לגיטימציה ,שטח צפונית לעילבון ,סמוך לכביש  .806הועדה החליטה לא
לאשר את המבנה בגלל שהוא ממוקם במכלול נופי לפי תמ"א  ,35השטח מוגן מפיתוח על פי תמ"מ ,9/2
רגישות  1ואין אפשרות לאשר את זה.
מר כארים חורי:
ממערבה לכביש יש שני מבנים  ,אחד מהם אני יודע שיש לו היתר ,השני לא .יש שם מתקנים של המוביל,
של מקורות.
מר בארי:
צפון מזרח הוא אזור של מבנים חקלאיים של מג'אר.
מר כארים חורי:
הועדה המקומית דחתה מסיבות של רגישות נופית ,אך התעלמה מכך שזה אזור חקלאי .מותר לי לבנות
סככות חקלאיות על פי שיקול דעתה של הועדה המקומית .הסככה נדרשת לעיבוד זיתים.
מר נג'יב חורי:
אני רוצה לעשות בסככה מיון זיתים .לכל אחד יש חלקה ,רציתי לשים שם ממיינת זיתים בסככה הזאת,
מרכזית לכל הסביבה .הסככה תשרת לא רק אותי ,אלא מטעים מהסביבה .לעשות מיון במקום אחר לא
נראה לי הגיוני ,למיין זיתים לא הולכים לאזור תעשייה .מיון עושים בשטח.
מר בארי:
יותר קרוב לישוב יש שטחים פחות רגישים ,אך כל האזור הוא ברמת רגישות מאוד גבוהה.
מר כארים חורי:
העורר לא נמצא באמצע השטח הרגיש .ניצן לשתול ברושים בסמוך למבנה.
מר נג'יב חורי:
אני מוכן לשתול עצים ,וכן אני אסכים לצבוע את אסכורית בצבע שהועדה תדרוש .אני מגיש מכתב מראש
המועצה שהוא מעוניין בבקשה שלי ,זה מקל על החקלאים מאזור.
מר כארים חורי:
בתמ"א  35ותמ"מ  9/2לא כתוב שאסור לבנות מבנים חקלאיים .אני מוכן להביא יועץ סביבתי .אין
אפשרות לחלופה ,זה האדמה שיש לו.
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החלטה
הועדה תצא לסיור בשטח .הודעה על מועד הסיור תישלח לצדדים.

_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר

ועדת ערר מחוז הצפון  -לב העסקים ,רח' המלאכה ,ת"ד  ,1221נצרת עילית 17110
קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,
טלפון 04-6453392 :פקס04-6453393 :
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ערר מס'7/10 :
סימוכין ועדה מקומית2009225 :
מקום הבניה :בית הלל
ערן בבס
העורר
 נגד - .1ועדה מקומית לתכנון ולבניה גליל עליון
 .2משה קליין
המשיבים

החלטה
רקע תכנוני ועובדתי
.1

פעם נוספת אנו נדרשים למאבקים בין תושבי בית הלל ,המבקשים לשמר את מורשתו ההיסטורית
של היישוב ,אשר הוקם בשנות הארבעים של המאה הקודמת על בסיס החזון הציוני של יישוב הארץ
וקשירת הקשר בין האדם לקרקע באמצעות החקלאות ,לבין המתיישבים הרואים במיקומו של
היישוב ,בלב הגליל ועל שפת נחל שניר ,כהזדמנות עסקית ליצירת אבן שואבת לתיירות פנים וחוץ.

.2

המדובר ביישוב אשר תושביו התפרנסו מחקלאות ,במשך שנים רבות .כאשר התיירות בצפון החלה
להכות שורש ,החלה בנייתם של בתי אירוח )צימרים( ביישוב ,באופן בלתי חוקי .בשלב מסוים הגתה
האגודה השיתופית החקלאית של היישוב )בית הלל מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית
בע"מ( תכנית אשר נועדה להסדיר את נושא יחידות האירוח בתחום היישוב .תכנית זו ,ג,12997/
מהווה שינוי לתכנית המתאר של היישוב ג ,7551/והיא מאפשרת את הקמתן של  726יחידות אירוח,
מתוכן  592יחידות אירוח בתחום אזור מגורים א' )אזור הנחלות( ,בו ניתן להקים  8יחידות אירוח
בכל מגרש ,ובנוסף  134יחידות אירוח בתחום אזור מגורים ב' )אזור המגרשים אשר גודלם קטן
מדונם( ,בו ניתן להקים  2יחידות אירוח בכל מגרש .עם זאת ,התכנית מכפיפה את מספר היחידות
להוראות הקבועות בסעיף  3.3.8לתקנון:
א.

התכנית תהיה תקפה עד לניצול  30%מהקיבולת המירבית של יחידות האירוח שבסעיף

 2.3מיום פרסום מתן תוקף בילקוט הפרסומים .לאחר תקופה זו לא ניתן יהיה לתת היתר בניה לחדרי
אירוח מכח תכנית זו.

- 34 -

ב.

לקראת תום התקופה על הוועדה המקומית לבדוק את היקף המימוש של התכנית ואת

ההשפעות המצטברות של יחידות האירוח על איכות החיים של היישוב ,ובהתאם לשקול הגשת תכנית
מתאר מקומית חדשה.
ג.

חדרי אירוח שהוקמו ע"פ היתרי בניה שניתנו כדין בתקופת תוקפה של תכנית זו ,יראו

אותם כשימושים מותרים גם לאחר פקיעת תוקפה של תכנית זו.

.3

מסעיף זה עולה לכאורה כי לאחר שהוצאו היתרים ל 30%-מהקיבולת המרבית של יחידות האירוח,
לא ניתן יהיה עוד להוציא היתרי בנייה כלל ,ויהיה צורך באישור תכנית חדשה )ועל כן לא ברור מהו
הרציונאל העומד מאחורי הקביעה בתכנית כי מותרות  726יחידות דיור כאשר הכוונה ל 218-יחידות
בלבד( .אלא שבסעיף  3.1.1נקבע כי "לא יינתנו היתרי בנייה לאחר ניצול של  30אחוז מהקיבולת
אלא באישור הועדה המחוזית לאחר בדיקה של מצב כושר נשיאת התשתיות והיבטים תכנוניים
נוספים" .דומה כי קריאת שני הסעיפים יחדיו ,מלמדנו כי הכוונה היא שלא יוצאו עוד היתרי בנייה
לאחר מיצוי  30%מהקיבולת המותרת ,אלא אם יתקבל אישור הוועדה המחוזית ,או אם תוכן
תכנית מתאר חדשה ,אשר תבטל את הצורך באישור שכזה .בכל מקרה ,ברור כי התכנית אינה
מאשרת הוצאת היתרי בנייה על ידי הוועדה המקומית בלבד ,לאחר שאושרו  218יחידות אירוח,
ולכל הפחות נדרש אישור הוועדה המחוזית להיתרים הנוספים.

.4

ראוי לציין כי המשיבה מס' ) 1להלן" :הוועדה המקומית"( טענה בפנינו כי מותרות למעשה 802
יחידות אירוח ,בשל הגדלת מספר הנחלות והמגרשים הקטנים ,בתכניות מאוחרות .לא מצאנו לכך
בסיס ,ואף מצאנו כי ההפך הוא הנכון .בתכנית ג ,17222/אשר אושרה ביום  ,6.7.2009הורחבו מספר
יחידות הדיור ביישוב ,על ידי הוספת אזור מגורים ב' ,1הכולל מגרשים בגודל של כחצי דונם בלבד.
בדברי ההסבר לתכנית צוין כי מספר יחידות הדיור )מגורים( במצב הקיים הוא  78יחידות באזור
המגורים 69 ,באזור מגורים ב' ,ובמצב המוצע )אזור מגורים ב' (1מוצעות  20יחידות דיור נוספות.
בסעיף  2.3לתקנון התכנית נקבע כי מספר יחידות הדיור במצב הקיים הוא  147יחידות דיור )שהם
 78יחידות באזור המגורים ו 69-באזור מגורים ב'( ,וכי מוצעות  20יחידות דיור נוספות .באותו
הסעיף נקבע מפורשות כי מספר יחידות האירוח הוא  ,726הן במצב הקיים ,והן במצב המוצע ,וזאת
תוך אמירה מפורשת כי התכנית כפופה להוראות תכנית ג .12997/בסעיף  5להוראות תכנית ג17222/
)טבלת הזכויות( נקבע באופן מפורש כי זכות הבנייה לחדרי האירוח באזור המגורים המוצע ,הינו
זהה לזה שנקבע בתכנית ג 12997/לגבי אזור מגורים ב' .ראוי להדגיש כי סעיף  2.3לתקנון התכנית
מציין כי אין גם תוספת של זכויות בנייה כלשהן ליחידות האירוח )מבחינת השטח המותר לבנייה
הכולל של יחידות האירוח(.
דהיינו ,התכנית קובעת מפורשות כי תוספת יחידות הדיור למגורים ,אינה משנה במאומה את
הוראות תכנית ג ,12997/ומספר יחידות האירוח המותרות ,היה ונותר  726בלבד .על כן ,אין לקבל
את האמירה לפיה ניתן לבנות  802יחידות אירוח בבית הלל ,ועל כן  30%מהקיבולת עומד על 218
יחידות בלבד .מאחר ועל פי הודעת הוועדה המקומית כיום קיימות  211יחידות אירוח בהיתר ,הרי
שנותרו רק  7יחידות אירוח אותן ניתן להתיר ,בטרם יידרש אישורה של הוועדה המחוזית.

.5

בתכנית ג 12997/כלולות מספר הוראות נוספות הצריכות לענייננו .כך ,לדוגמה ,נקבע כי באזור
מגורים א' שטח יחידות האירוח לא יעלה על  200מ"ר ,לכל היחידות )ללא קשר למספרן( ,כאשר
השטח הכולל המותר לבנייה הן ליחידות האירוח ,והן למגורים ,לא יעלה על  600מ"ר .התכנית
קובעת כי הוועדה המקומית "רשאית לצמצם ע"פ שיקול דעתה את כמות היחידות המירבית למגרש
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ואף לסרב לתת היתר לחדרי אירוח במקרה של היווצרות מטרד לשכנים ו/או במקרה של התנגשות
עם שימושים חקלאיים קיימים" .הוראה זו הינה אחת ממספר הוראות ,אשר נועדו להבהיר את
המדרג אותו ראתה יזם התכנית כמדרג המחייב ביישוב  -החקלאות נמצאת בעדיפות על השימושים
התיירותיים.
.6

הוראה נוספת ממנה ניתן ללמוד על העדיפות הנ"ל ,נקבעה בסעיף  ,3.1.1שם נקבעה ,תחת הכותרת
"הוצאת היתר בניה ליחידות אירוח" ,ההוראה הבאה )ס"ק )ו( לתת פרק זה(:
"תנאי להיתר בניה יהיה אישור חוק עזר של המועצה האזורית בדבר הסדרה בין שימוש חקלאי
ושימוש תיירותי במגמה של העדפת השימושים החקלאיים הקיימים"

.7

אין חולק על כך כי חוק עזר שכזה מעולם לא אושר .הוועדה המקומית סבורה כי כלל לא ניתן לאשר
חוק עזר עירוני שכזה ,ולמעשה המדובר בהוראה בלתי חוקית ,ועל כן היא מתעלמת ממנה כליל .כל
ההיתרים שהוצאו ביישוב )כאמור ,המדובר ב 211-יחידות מאושרות( ,נעשו תוך התעלמות מסעיף
זה ,ומבלי שיוחסה חשיבות לאמור בו .לדידה של הוועדה המקומית ,הדרך הראויה להתייחס
להוראות אלו ,היא לדחות התנגדויות של בעלי יחידות אירוח להגדלת רפתות או משקים חקלאיים
אחרים ,ותו לא .אין היא מציבה דרישות כלשהן בפני בעלי יחידות האירוח ,כך שיימנעו ההתנגשויות
הצפויות עם בעלי המשקים החקלאיים בשל המטרדים שנגרמים לאורחיהם.

.8

המשיב מס' ) 2להלן" :המשיב"( בנה יחידות אירוח ,מבלי שקיבל היתרים לבנייה עצמה או לשימוש
זה .במשך שנים רבות הוא מנהל את עסקיו ,מבלי שיש לו רישיון לעשות כן .ככל הנראה לאחר
שאימת הדין נפלה עליו )או ליתר דיוק ,הופלה עליו ,על ידי הוועדה המקומית( ,הגיש הוא בקשה
ללגאליזציה של יחידות הדיור .מאחר ושטח יחידות הדיור אותן בנה עלה על  200מ"ר )שהוא השטח
המקסימאלי המותר ,כאמור ,ליחידות האירוח( ,הוקטן השטח בבקשה לשטח התואם את המותר,
וחלק מהיחידות הוסבו ל"מחסנים" .כתוצאה מכך ,הבקשה הוגשה ל 6-יחידות אירוח בלבד .בנוסף
הוגשה בקשה לאישרור של  3מחסנים בשטח של  72מ"ר ,וכן פרגולה לחניה בשטח של  15מ"ר.

.9

העורר טען כי המדובר בבקשה שאין בינה ובין המציאות מאומה .לטענתו בפועל נותרו המחסנים
כיחידות אירוח ,כאשר קיים מחסן מבודד אשר שטחו כ 50-מ"ר ,והוא משמש כיחידת אירוח
מפוארת במיוחד .כן טען הוא כי קיימים מבנים נוספים במגרש ,המשמשים אף הם לצרכי אירוח.
בנוסף נטען כי בכוונת המשיב להרוס את החקלאות במושב ,וכי הוא מתכוון לעשות שימוש
באישורים שיינתנו לו ,בכדי לפגוע באפשרויות הפרנסה שלו.

.10

הוועדה המקומית ביקשה לבדוק את טענות העורר ,ועל כן שלחה פקח לבדוק את הנעשה במקום,
יחד עם מהנדס הוועדה .אלו הוציאו דו"ח ובו ציינו כי הגימור של המחסנים אכן דומה לזה של
יחידות האירוח ,אולם בפועל הוא משמש לאחסון ,ועל כן יש לקבל את עמדת המשיב .על בסיס זה
הוחלט לאשר את בקשתו של המשיב.

.11

על ההחלטה הנ"ל הוגש הערר שבפנינו .העורר שב ומציין את טעמיו בהתנגדות ,והוא סבור כי אין
להתיר למשיב את יחידות האירוח ,כאשר ברור כי הכוונה היא לפגוע בו .המשיב ,מצדו ,טוען כי אין
לו התנגדות לעצם קיומה של הרפת ,אלא למטרדים אשר זו גורמת .הוא טוען כי המדובר למעשה
בתגובה לתביעה אותה הגיש המשיב כנגד העורר ,והוא מצרף את כתב התביעה לתגובתו .מכתב
התביעה עולה כי אכן יש ממש בחששו של העורר .כך ,לדוגמה ,בסעיף  15לכתב התביעה מציין
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המשיב כי "במשך  20השנים האחרונות שינה המושב את פניו ,התיירות תפסה את מקום החקלאות,
החקלאות הפכה מטרד קשה ,וישנו קו של איזון ,נכון להיום בין הרפתנים הבודדים שנשארו בעלי
רפתות בחצר הבית ,ובין שכניהם המפעילים צימרים" .בסעיף  16לכתב התביעה מציין המשיב כי
הרפתות הוגדלו ,והן מייצרות "ריח ,רעש וזבובים ומטרדים שונים באופן חמור" .בסעיף  37לכתב
התביעה מציין המשיב למעשה את מהות בעייתו ,אשר אינה קשורה לבנייה אותה ביצע העורר  -הוא
טוען כי "המתקשרים שואלים אם יש רפת בסביבה וכאשר נענים בחיוב  -נעלמים .מי שלא שואל
ומגיע ונתקל בבעיה  -חלק עוזב מייד חלק נשאר מחוסר ברירה ומסתגר בבקתות ואינו יכול לשבת
בחוץ" .העובדה כי המשיב הינו בעל זכויות במשק במושב אשר התאגדותו נעשתה ,בראש ובראשונה,
לצרכי חקלאות )וכך נועד להיות גם היום ,אם לקבל את האמור בתכנית ג ,(12997/אינה מוצאת
ביטוי כלשהו בכתב התביעה .גם העובדה כי המדובר ביחידות אירוח בלתי חוקיות נעלמת מעיני
הקורא.
.12

המשיב טוען כי לעורר אין זכות לייצר מטרדים .נושא זה אכן יהיה מסור להכרעתו של בית המשפט,
ואין זה ממקומנו להתערב בו .השאלה היחידה שאנו נדון בה ,היא האם הוועדה המקומית מקפידה
לקיים את הוראות התכנית ,הקובעת באופן מפורש כי השימושים החקלאיים זוכים למעמד בכורה
מעל השימושים התיירותיים .בנוסף עלינו לבדוק האם אכן צודק העורר בטענתו בעניין אי התאמתה
של הבקשה למציאות .לשם כך ,ערכנו סיור במקום ,ונדון במסקנותינו מהסיור ,כחלק מהחלטה זו.

הדרישה בתכנית להתקנת חוק עזר
.13

העורר טוען כי על פי הוראות סעיף  3.1.1לתקנון התכנית ,כלל לא ניתן להוציא היתרי בנייה כל עוד
לא חוקק חוק עזר עירוני המסדיר את מערכת היחסים בין השימושים החקלאיים לשימושים
התיירותיים ,תוך מתן עדיפות לראשונים .הוועדה המקומית ,כאמור ,סבורה כי המדובר בחריגה
מסמכות של הוועדה המחוזית ,אשר דרישתה כלל אינה ניתנת ליישום .בכל מקרה ,סבורה הוועדה
המקומית כי לכל היותר ניתן להתגבר על כך בדרך של מתן הקלות.

.14

עם כל הכבוד לגישתה של הוועדה המקומית ,אין היא יכולה לקבוע ,על דעת עצמה ,כי הוראה
בתכנית הינה בלתי חוקית .הקביעה כי הוצאת היתרים כפופה לחקיקתו של חוק העזר ,הינה
מחייבת ,ושינויה אפשרי רק על ידי הכנתה של תכנית מתקנת .אפילו המדובר היה בטעות סופר
)וברור כי אין זה המצב( ,עדיין היה צורך בפרסום מחודש ,אולם במצב בו אין המדובר בטעות שכזו,
אלא בפגם נטען אחר ,אין מנוס מהכנתה של תכנית חדשה ,המבטל את הסעיף הנ"ל .דברים אלו
נלמדים ,בין היתר ,מהאמור בת"א )י-ם(  1272/97מקימים ומייסדים  -סולל בונה בע"מ ואח' נ'
עירית ירושלים ואח' ,פורסם במאגר נבו )ההדגשות הוספו  -ו.ע.צ(:
"חוק התכנון והבניה אינו מסדיר הליך של תיקון טעות סופר בתכנית ,אולם תכנית היא בגדר "חיקוק".
ראו :ע"א  416/58ג'דעון נ' סלימאן פ"ד יג  ;922 ,916ע"א  9355/02מדינת ישראל נ' ראשד פ"ד נח)(4
 .416 ,406אין סיבה ,אפוא ,שלא להחיל לעניין זה את אמות המידה החלות על תיקון טעות סופר
בחיקוק .והנה ,על פי סעיף 10א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח ,1948-משנפלה בחוק טעות
"לשונית-טכנית ,פליטת קולמוס ,השמטה מקרית ,טעות הדפסה ,שיבוש העתקה" ,מוסמך שופט לתקן
את הטעות ,מבלי שיש צורך להמתין לתיקון בדרך של דבר חקיקה )ע"פ  117/66סוכנות השרון
לאספקת דלק בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד כ) .(184 ,182 (2אלא שכוחו של בית המשפט
לתקן טעות מסוג זה הוא מוגבל .עמד על כך אהרון ברק בספרו :פרשנות במשפט כרך ראשון  -תורת
הפרשנות הכללית עמ' :((1992) 600-601
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"הטעות צריך שתהא בולטת לעין ,באופן שבעקבותיה הפירוש של הטקסט
מביא לתוצאה אבסורדית ,חסרת הגיון ובלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין ,באופן שברור
ונעלה מכל ספק הוא ,שהשארתה ללא תיקון תביא לתוצאה הנוגדת את תכלית החקיקה.
...

אין בכך סמכות להשלים חסר ,או לתקן תוצאה בלתי רצויה .סמכותו של
השופט לשנות מלשון החוק מוגבלת היא אך לאותם מקרים מיוחדים בהם אירעה תקלה
ונפלה טעות לשונית ,אשר מביאה לתוצאה כה משונה ,עד כי ברור הוא ,כי תכלית
החקיקה מסוכלת .בהתקיים תנאים אלה ניתן לגרוע מלשון החוק או להוסיף עליה.
ההוספה הלשונית חייבת להיות מוגבלת ומצומצמת ,תוך שהיא מיועדת להסרת התקלה
הלשונית ולהעמדת הטקסט על המשמעות שהמחוקק ביקש לתת לו".
דוגמא לתיקון טעות סופר בתכנית נמצאת בעע"מ  7801/02מזרחי נ' מלון חוף רון בע"מ פ"ד נח)(4
 .738 ,728במקום ייעוד מוכר בתמ"א של "מלונאות אקסטינסיבית" ,נרשם בתכנית חדשה ,עקב טעות,
ייעוד לא מוכר של "אכסון אקסטנסיבי" ,אשר הפך את התכנית החדשה לחסרת משמעות .בית המשפט
העליון פסק ,כי אין להשאיר בחיקוק טעות סופר ולכן יש לתקנה .עם זאת" ,מי שייזקק בעתיד לתכנית
אינו חייב לאתר פסק דין זה כדי לעמוד על כך שיש בתכנית טעות סופר" )שם ,בפסקה  .(27לפיכך,
הדרך הנכונה לתיקון הטעות היא הבאת העניין בפני רשויות התכנון מחדש לשם מתן החלטה מתקנת
ופרסומה מחדש.
ניתן ,אפוא ,לסכם ולקבוע ,כי אם רק יעלה בידי סולל בונה לשכנע ,כי בטבלת האיזון של תכנית
942ד' נפלה טעות לשונית בולטת לעין ,המובילה לתוצאה חסרת הגיון ,הנוגדת בעליל את מטרות
התכנית ,יהיה בית המשפט מוסמך להורות על תיקונה .עם זאת ,הדרך הנכונה לעשות כן היא להורות
על החזרת העניין בפני הנתבעות ,לשם מתן החלטה מתקנת ופרסומה מחדש" .

.15

אין בתכנית טעות קולמוס .ייתכן והמדובר בדרישה שהופכת את התכנית לחסרת כל ערך ,באם אכן
לא ניתן להתקין חוק עזר עירוני המבצע את הנדרש .אלא שאין זהו מקרה המתאים לתיקון טעות
בדרך הנזכרת על ידי בית המשפט הנכבד בפרשת סולל בונה ,וגם אם היה הדבר כך ,עדיין היה צורך
באישורו של תיקון לתכנית ,על ידי הוועדה המחוזית.

.16

הוועדה המקומית מנועה ,אם כן ,מלהוציא היתר בנייה ,אלא לאחר אישורו של חוק העזר .עם זאת,
היא יכולה ,לדעתה ,להוציא היתר בנייה בכפוף לפרסומה של הקלה )שלא בוצעה ,במקרה זה(.
גם אנו סבורים כי ניתן לומר כי אין המדובר בסטיה ניכרת ,וכי ההוראה בתקנה  (17)2לתקנות
התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית( ,התשס"ב 2002-אינה חלה במקרה זה ,שכן אין המדובר
בצורך באישורה של רשות מוסמכת למתן היתר הבנייה הספציפי .על כן ,אנו מקבלים את עמדתה
של הוועדה המקומית ,לפיה המדובר בהקלה מותרת ,אותה יהא על מבקש יחידות האירוח לפרסם,
כתנאי להוצאת ההיתר.
מאחר והקלה מהוראות סעיף  3.1.1הנ"ל לא פורסמה ,לא ניתן להוציא למשיב היתר בנייה ,בטרם
ייעשה הדבר.
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האם ניתן להתיר הקלה מהוראות התכנית
.17

ברור ,אם כן ,כי הדרך היחידה בה יוכל המשיב לקבל היתר בנייה ליחידות האירוח ,הוא פרסום
הקלה מהוראות התכנית .אלא שבכך אין די .הקלה אינה זכות מוקנית .זוהי חריגה מהתכנון הרצוי,
ואין לעשות שימוש באפשרות מתן ההקלה ,על מנת לעקוף הוראות "לא נוחות" הקבועות בתכנית.
דברים אלו הובהרו ,בין היתר ,בעת"מ )חי'(  360/01חברת בייטס בע"מ נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון
ולבניה  -מחוז חיפה ואח' ,פורסם במאגר נבו:
"קודם לדיון בשאלה האמורה ,ראוי לחזור ולהבהיר ,כי סמכות הועדה לאשר הקלה ,אינה בגדר 'זכות
מוקנית' בידי מגיש הבקשה להיתר .אין היא בבחינת 'זה שלי' כנקודת מוצא ,ועליה מוסיפים ומגישים
בקשות נוספות.
כפי שהבהיר חברי ד"ר ביין ,ס' נשיא בעת"מ ) 33/98הרט ואח' נ' ועדת הערר המחוזית-מחוז חיפה
ואח' ,פד"מ כרך ב ,חלק שני ,420 ,להלן :פס"ד הרט( ,ההנחה היא שהתכנית המאושרת היא הנותנת
ביטוי נכון לאיזון האופטימלי שיש לתת בין הזכויות הקנייניות והכלכליות של בעלי המקרקעין לבין
האינטרסים של כלל הציבור ,לרבות בעלי המגרשים הגובלים )סעיף  1בפרק "דיון ומסקנות"(.
האפשרויות שהחוק מתיר להוסיף ולאפשר "הקלה" או "שימוש חורג" מתכנית ,הן בגדר של חריגים,
ואין מקום ,לא על-ידי מבקשי ההיתר ,לא על-ידי רשויות התכנון ובוודאי שלא על-ידי בתי המשפט,
להפיכתם מ'חריג' ל'כלל'".

.18

דברים אלו נכונים במיוחד במקרה שבפנינו ,כאשר בהוראות התכנית עוברת ,כחוט השני ,הדרישה
למתן עדיפות לשימושים החקלאיים .גם ללא קשר להקלה ,הוועדה המקומית זכאית ,על פי הוראות
התכנית ,לסרב כליל להוצאת היתרים ליחידות אירוח ,אם אלו יתנגשו עם שימושים חקלאיים
קיימים .לא ראינו כי הוועדה המקומית ביצעה פעולה כלשהי לוודא כי התנגשות שכזו לא תתקיים,
ולמעשה ,די ברור כי היא אטמה את חושיה למחלוקת העזה הקיימת בין העורר למשיב ,הנוגעת
להתנגשות זו בדיוק.

.19

קשה לראות כיצד התרת יחידות האירוח אינה מתנגשת עם שימושים חקלאיים קיימים ,כאשר
המשיב עצמו מצהיר כי הקרבה לרפת )הקיימת( מרחיקה את לקוחותיו ,ואף גורמת להם לסבל רב.
אם זהו המצב ,הרי שמיום שיאושרו למשיב יחידות האירוח ,יוכל הוא לדרוש מהעורר להפסיק את
פעילותו ,או לפצותו על הנזקים שנגרמים להכנסתו מיחידות האירוח ,כתוצאה מקיומה של הרפת
)על אף שזו קיימת במקום עוד בטרם התקבל ההיתר הראשון ליחידות האירוח ביישוב( .האם זוהי
לא הפרעה לשימושים החקלאיים הקיימים? האם זוהי אינה התנגשות בין שימושים אלו?

.20

אנו סבורים כי הדרך הראויה הייתה לקבוע כי בנסיבות אשר המשיב עצמו טוען כי הרפת פוגעת
ביחידות האירוח ,יש להימנע מלהוציא היתרי בנייה לאלו .הדבר מתבקש מהוראות התכנית,
ובוודאי מרוחה .לאור דבריו ,אין לנו אלא להגיע למסקנה הברורה ,כי מגרשו של המשיב כלל אינו
מתאים לקיומן של יחידות אירוח ,בשל העובדה כי הרפת הקיימת )השימוש המותר והראשון
במעמד ביישוב( ,מייצרת מטרדים אשר אינם מאפשרים הקמת יחידות אירוח במקום .על כן ,היה
מקום לדחות כליל את בקשתו של המשיב.
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.21

עם זאת ,לפנים משורת הדין ,אם המשיב סבור כי קיומה של הרפת יאפשר בכל זאת קיומן של
יחידות אירוח ,יש לדרוש ממנו התחייבות בכתב ,אשר תנוסח להנחת דעתו של יועצה המשפטי של
הוועדה המקומית ,לפיה הקמתן והפעלתן של יחידות האירוח לא יקנו למשיב או למי מטעמו עילה
כנגד הפעלת הרפת הקיימת )במצבה בעת קבלת היתרי הבנייה ליחידות האירוח( ,ולא תישמע כל
טענה או דרישה או תביעה כלפי העורר ,לפיה עליו להפסיק את הפעלתה או לשלם פיצוי עקב פגיעה
בהכנסות מיחידות האירוח ,בגין הפעלת הרפת ,כפי שזו קיימת כיום.
למען הסר ספק ,קביעת תנאי הקשור בהיתר הבנייה המבוקש ,ובתכניות החלות על הקרקע ,הינו
אפשרי מכוח תקנה  16לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,תש"ל .1970-המדובר
בתנאי אשר בלעדיו לא ניתן כלל להוציא למשיב היתר ,ועל כן ,כאמור ,הוצאתו נעשית לפנים משורת
הדין ,על מנת לאפשר למשיב בכל זאת להתפרנס ,ובלבד שפרנסתו זו לא תבוא על חשבון פרנסת
העורר )אשר זוכה ,כאמור ,למעמד של בכורה ביישוב(.

.22

כמובן שהתחייבות זו נוגעת לעניין יחידות האירוח בלבד ,והיא אינה מעלה או מורידה מאומה לגבי
זכותו של המשיב להגיש תביעות כאוות נפשו בגין בית המגורים ,אשר אינו עניין להיתר הבנייה
שבפנינו.

.23

על כן ,אין הוועדה המקומית רשאית להוציא למשיב היתר בנייה ,אלא לאחר חתימתו על התחייבות
כאמור בסעיף  21להחלטה זו.

התאמת הבקשה למציאות
.24

העורר משתית חלק גדול מטענותיו על כך כי המשיב אינו מתאר נכונה את כוונותיו .הוא סבור כי
המשיב מתכוון להקים כפר נופש שלם ,ובו לפחות  9יחידות אירוח )והוא אף מבסס את טענותיו על
פרסום אותו ביצע המשיב באינטרנט ,המפרט מספר רב יותר של יחידות אירוח מאלו המבוקשות
כעת( .העורר אף מציין כי בשטח קיימים מבנים נוספים המשמשים את כפר הנופש ,אשר לא ניתן
להתעלם מהם.

.25

מקום בו מתעורר חשש כי השימוש לא יהיה כפי שצוין בבקשה ,על הוועדה המקומית לבחון היטב
האם ראוי להתיר את הבנייה ,ולהקפיד על מתן הוראות שימנעו שימוש אסור בקרקע ,או חריגה
אחרת מהוראות התכנית .השימוש מהווה חלק בלתי נפרד מההיתר ,ולא ניתן להפריד בין בקשת
הבנייה ,לבין השימוש לשמה מבוקשת הבנייה.

.26

דברים יפים לעניין זה נקבעו על ידי בית המשפט העליון בעע"מ  4854/01צומת האלופים בע"מ נ'
ועדת ערר מחוזית ,מחוז חיפה ,פ"ד נז ):30 ,17 (5
"כלומר ,בבוא רשות הרישוי המקומית ליתן היתר בנייה עליה לבחון אם השימוש העתידי במבנה
מתאים לתכנית המפורטת החלה במקום .כבר נקבע בפסיקתו של בית-משפט זה כי אין להפריד בעניין

- 40 -

זה בין שלב הרישוי לשלב השימוש ,אלא יש לבחון את ההתאמה לתכנית מבחינת השימוש המיועד
כבר בשלב מתן היתר הבנייה .כך נאמר בע"א  482/99בלפוריה ,מושב עובדים להתיישבות חקלאית
שיתופית בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  -יזרעאלים ] ,[1בעמ' :907
"מושכלות יסוד הם כי היתר בנייה צריך להינתן בהתאם לתכנית המיתאר.
תכנית זו קובעת את ההגבלות על הבנייה הן מבחינת הביטוי הפיזי של הבנייה ,על כל
היבטיו ,והן מבחינת השימושים המותרים הנקבעים בה ביחס למקרקעין שבתחומה .על-
כן בדרך העניינים הרגילה אין הליך נפרד לקבלת היתר לשימוש ,ובעת קבלת היתר
הבנייה נבחנת גם ההתאמה של השימוש המתוכנן בבניין לייעוד הקבוע בתכנית
המיתאר .כך ,למשל ,מובן מאליו כי לא יינתן היתר בנייה למרכז מסחרי או לחנויות
במקום שבו הייעוד על-פי התכנית הוא למגורים בלבד ,ולא יינתן היתר למגורים באזור
שעל-פי התכנית נועד למטרה אחרת ...גם בשלב מתן ההיתר ,כאשר מתעורר חשד מבוסס
בקרב מוסד התכנון הרלוונטי כי ההיתר המבוקש נועד לבנייה לצורך שימוש חורג
מתכנית המיתאר שבתוקף ,והמבקש אינו מצהיר על שימוש כזה ,רשאי המוסד התכנוני
ואף חייב לוודא כי היתר הבנייה יותאם לשימוש החוקי" )ראו גם לעניין זה ע"א
 8797/99אנדרמן נ' ועדת הערר המחוזית לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה ,1965-חיפה
]"([2

.27

כך ,לדוגמה" ,מחסן" בשטח של  17מ"ר ,אשר הכניסה אליו היא מתוך יחידת אירוח בלבד ,מעורר
תהיות .מחסן בשטח של  50מ"ר ,אשר על פי החתך המוצג בבקשה הינו בעל גג רעפים ופרגולה
צמודה ,אמור אף הוא לגרום להרמת גבה או שתיים אצל אנשי הוועדה המקומית .הבדיקה שנערכה
במקום אינה ממצה ,מאחר ומתברר כי נציגי הוועדה המקומית כלל לא ביקשו להיכנס לתוך
המבנים ,והם לא יכולים היו ללמוד מהסיור האם המדובר ביחידות אירוח ,או ב"מחסנים".

.28

לאור עובדה זו ,יצאנו אנו עצמנו לסיור במקום ,על מנת לעמוד על המצב הקיים בשטח בו מבוקשת
הבנייה ,באופן בלתי אמצעי .בסיור התברר כי מרבית טענותיו של העורר הינן טענות שיש בהן ממש.
המדובר לא במבני אחסנה ,אלא באכסנה מלונאית  -צימרים לכל דבר ועניין.

.29

כך ,לדוגמה ,נראה המחסן הגדול )בגודל של  50מ"ר( ,מבחוץ:
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ניתן לראות כי המדובר במבנה בעל חלונות גדולים ,פרגולה עם גפנים מטפסות בחזית ,משטח בטון
וגג משופע ,הבנויים באופן המתאים ליחידת אירוח ,ולא למחסן.
.30

מבט מהצד האחורי מגלה כי המדובר במבנה המחובר לשני מזגנים חדישים ,וחיבור לצנרת המים,
אשר קשה לדמיין שימוש לאלו ,לצרכים של מחסן:

.31

בתוך המבנה אכן מאוחסן כיום ציוד .אלא שחלקו נועד לשמש לצורכי הסיור בלבד .כך ,בכניסה
לחדר הרחצה )אשר החלון של זו נראה בבירור בתמונה מעל( ,הועמדו קרטונים ריקים ,על מנת
להסתיר את דלת הכניסה לחדר .המבנה מאובזר כולו עם חיבורי חשמל ,גלאי עשן ,ועוד כהנה וכהנה
מתקנים אשר מבהירים מהו השימוש האמיתי של המבנה הנ"ל.
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.32

לא ניתן להתעלם מכך כי תוך שעות בודדות ניתן לפנות את הציוד המאוחסן במקום ,ויחידת
האירוח המפוארת חוזרת לתפקד ככזו .אין שום הגיון בהתעלמותה של הוועדה המקומית מהשימוש
לו מיועד המבנה ,והגדרתו כמחסן )תוך העלמת החלוקה הפנימית הקיימת בו ,והמתקנים הקיימים
בתוכו( ,אינה אלא עצימת עיניים לשימוש האמיתי הקיים במקום.

.33

גם שני ה"מחסנים" הנוספים אינם אלא יחידות אירוח .שתי יחידות נוספות ,אשר גם אם היום יש
בהן ציוד ,ערוכות ומוכנות להפיכתן ,בנקל ,ליחידות מגורים .מזגנים ,מטבחון המחובר לרשת המים,
שקעים ומנורות המחוברים לחשמל וגלאי עשן המותקנים במקום אינם מותירים מקום לספק  -אין
המדובר במחסנים ,אלא ביחידות אירוח.

.34

בנוסף ,צודק העורר בטענתו כי חלק מהמבנים המקורים אינם מופיעים בבקשה ,ויש לתקנה באופן
שישקף את המציאות .כך ,משטח בטון המתואר בבקשה ,אינו אלא סככה מקורה ,המשמשת את
יחידות האירוח )קיימים שולחנות קק"ל במקום( .אלו מוצבים אמנם על השטח המוגדר כחקלאי,
אולם לא ניתן להתעלם מהשימוש של אלו בפועל .המשיב חייב היה להציג את הנתונים כפי שהם
בפועל ,ולא לנסות ולהעלימם מידיעתה של הוועדה המקומית .כך נקבע ,לדוגמה ,בע"פ )ב"ש( 28/74
מדינת-ישראל נ' קנטרובסקי אלכסנדר ,פ"מ תשל"ו ):286-287 ,284 (2
"לדעתנו ,כאשר אדם מגיש בקשה לועדה המקומית למתן היתר ,עליו לציין בתכנית ,את כל המבנים
הקיימים על מגרשו .אין זה חשוב ,אם לצורך חישוב אחוזי הבנייה המותרים מתחשבת הועדה בבנייה
"רכה" או איננה מתחשבת בה .שיקולי הועדה אינם מוגבלים רק לחישובי אחוזי הבנייה ,אלא גם
לשיקולים של צורה נאה ,אחידות בבנייה ושיקולים נוספים אחרים .לא למבקש הרשיון הזכות להחליט
מה יגלה לועדה ומה יסתיר ממנה .עליו לגלות לועדה הכל והועדה תחליט לפי שיקול דעתה גילוי כל
העובדות ,כולל כמובן את גילוי כל המבנים הקיימים במגרש בין מבנים מבנייה קשה ובין מבנים
מבנייה אחרת .יתכן מאד שהועדה תחליט לאשר את הבנייה המבוקשת ,בתנאי שמבקש ההיתר יהרוס
חלק מהמבנים הישנים .לשם כך ,על הועדה לדעת כמובן שקיימים מבנים כאלה.
היות והשאלה היא עקרונית ,מן הראוי שייאמר במלים הברורות ביותר כי מבקש היתר בנייה מהועדה
המקומית ,חייב לציין בתכנית את כל המבנים הקיימים בשטח ואין לו הזכות להחליט ,אילו מבנים
יגלה ואיזה מהם לא יגלה".

.35

בעניין אחד לא יכולנו להסכים עם העורר  -בתוך יחידות המגורים לא ניתן לאתר יחידות אירוח,
והחדרים הקיימים במקום מהווים חלק מהמגורים .לא נראה כי ניתן להתייחס אליהם אחרת.

.36

התוצאה היא כי בפועל קיימות  9יחידות אירוח בשטחו של המשיב ,בגודל העולה באופן ניכר על
המותר על פי התכנית )כ 90-מ"ר עודפים( .למעשה ,שטח הבנייה הכולל )מגורים ויחידות אירוח(,
עולה על ה 600-מ"ר המותרים על פי התכנית ,ועל כן המדובר בסטיה ניכרת על פי סעיף )151ב( לחוק
התכנון והבניה ,תשכ"ה ,1965-שכן המדובר בתכנית חדשה ,אשר לא ניתן לתת הקלה כמותית
מהוראותיה .כמו כן ,קיימת סטיה במספר יחידות האירוח הקיימות על המגרש.

.37

לפיכך ,לא ניתן היה לאשר את הבקשה ,מאחר וזו כוללת סטיה ניכרת .יש לדרוש מהמשיב להרוס
את יחידות האירוח העודפות ,ולצמצם את השטח העודף הקיים בשטחו .כמו כן ,יש להציג באופן
נכון את המבנים הקיימים במקום ,ולא להעלימם מהוועדה המקומית.

- 43 -

.38

ראוי גם להדגיש ,כי בסיור שנערך במקום ,לא חשנו כל ריחות מהרפת של העורר ליחידות האירוח
)אם כי ראוי לציין כי לא הייתה רוח באותה שעה( .לא ברור לנו מה הצית את האש בין הצדדים,
אולם דומה כי רצון טוב היה מאפשר את קיומם של שני השימושים הללו ,זה בצדו של זה ,באין
מפריע ,וחבל שהסכסוך הקשה בין אלו גורם לפגיעה בפרנסתם של שני הצדדים .אין לנו אלא לקוות
כי בשלב מסוים הצדדים יתעשתו ויבינו כי דרך הריב והמדון אינה מקדמת איש מהם ,ורק יוצרת
נזקים קשים ,הפוגעים בהם עצמם.

.39

לגופו של עניין ,כאמור ,המדובר בבנייה חורגת ,אשר לא ניתן היה להתעלם ממנה ,ויש צורך בהריסת
החריגות ,בטרם יתקבל ההיתר הנדרש.

סיכום
.40

הערר מתקבל .אין להוציא למשיב היתר בנייה ליחידות האירוח.

.41

אם המשיב יעמוד על בקשתו זו ,עליו לפרסם הקלה מהוראות התכנית ,ואם זו תאושר ,תותנה
הוצאת ההיתר בחתימה על מסמך התחייבות מכוח סעיף  21להחלטתנו זו .כמו כן ,יהיה על המשיב
להרוס את הבנייה הבלתי חוקית ,והבלתי ניתנת לאישור ,של יחידות האירוח החורגות מהמותר ,וכן
של המחסנים החורגים כך שלא תיווצר חריגה בשטח המותר לבנייה ,או במספר יחידות האירוח
המותרות במקום.

ניתנה ביום  ,7.4.2010פה אחד ,ע"י יו"ר הועדה מר דרור לביא-אפרת והחברים/ות:
מר מנדי בראון ,גב' רונית שרמייסטר ,גב' חגית עמית וגב' אורלי עין-דר נעים.

_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר

הנני להביא לידיעתך כי ההחלטה תהיה פתוחה לעיון הציבור ,אלא אם כן תוגש בקשה מנומקת למנוע
מתן אפשרות לעיון בה ,בתוך  7ימים מתאריך מתן החלטה זו.

ועדת ערר מחוז הצפון  -בניין לב העסקים ,רח' המלאכה  ,3ת.ד ,1221.נצרת עילית 17110
קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,
טלפון 04-6453392 :פקס04-6453393 :
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ערר מס' 028/10
ישיבת ועדת ערר מס' 011/2010
שנערכה ביום 16.03.2010
בושנאק מוחמד
העורר
 נגד -הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים
המשיבה
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' רונית שרמייסטר
גב' אורלי עין-דר נעים

 יו"ר ועדת הערר נציגת מתכנן המחוז נציג ציבור נציגת ציבור -ארגון הגג של מקצועות הבניה והאדריכלות

נוכחים נוספים:
בושנאק מוחמד
עמורי אחמד
ריאד חורי

 העורר עורך הבקשה מהנדס הועדה המקומיתפרוטוקול הדיון

מר חורי:
יש להם היתר ישן ,הבניינים הנטושים מסומנים להריסה ויש התחייבות כתובה שהם חייבים להרוס
אותם ,אני מציג את ההתחייבות משנת  .'78היום הם מבקשים לגליזציה לבניין הנטוש ובתוך הבניין
מציעים ממ"ד .חלק מהבניין חורג לתוך הכביש והרסו את החלק הזה .אך קיימת התחייבות משפטית
שלהם להרוס את זה .תכנונית אני גם לא מקבל את הממ"ד.
מר עמורי:
זה מקלט ,זה לא צריך להיות מחובר לבית .זה בעיה של הג"א.
הבעיה שלנו היא כן הריסה או לא הריסה.
מר חורי:
לממ"ד יש גם מקומות אחרים לעשות.
מר עמורי:
אי אפשר  ,זה יפגע בחניות.
אני יכול לסדר כניסה מתוך הבית לממ"ד המוצע כפי שהוא מוצע.
מר חורי:
הוא שיפץ את הבית הזה ללא היתר לאחר ביצוע הריסה חלקית .זה עבירה על עבירה.
מר עמורי:
זה מקלט בכלל ,זה לא ממ"ד.
 377מ"ר גודל החלקה.
מר חורי:
זכויות בניה  6 ,150%יח"ד לדונם .מגרש מינימאלי  250מ"ר.
הממ"ד לא מתאים במקום המבוקש ,אני לא יכול לפקח על זה .אם יש התחייבות ,צריך להרוס.
הוא יכול לעשות גם שיפור מיגון בתוך הדירה אם הוא רוצה לשמור על שטחים פתוחים מחוץ לבניין.
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החלטה
הערר שבפנינו הוגש לאחר שהוועדה המקומית סירבה להתיר את הבקשה ללגאליזציה של מבנים הקיימים
במקום ,כאשר מבוקש להפוך את המבנה במרווח הקדמי למקלט .הוועדה המקומית ציינה כי קיימת
התחייבות להריסת המבנה הנ"ל עוד משנת  ,1978אשר לא בוצעה ,ואף בוצעה בנייה חדשה במקום .הוועדה
המקומית סבורה כי אין להתיר את המקלט במרווח הקדמי ,כאשר המטרה היחידה היא הכשרת עבירות
הבנייה שבוצעו במקום.
דין הערר להידחות .אכן ניתן להתיר בנייה של ממ"ד בחריגה לתחום קווי הבניין ,אולם הדבר ייעשה כאשר
לא קיימים פתרונות מניחים את הדעת לבנייתו ,בתחום קווי הבניין .במקרה שבפנינו המדובר בבניין אשר
קיימים שטחים הניתנים לניצול בכיוון מערב ,אשר אינם חורגים לקו הבניין.
הסיבה היחידה להתיר את ההקלה היא עבירות הבנייה אשר בוצעו .אין לקבל זאת כנימוק תכנוני .כך קבע
היועץ המשפטי לממשלה בהחלטה מס'  8.1150מיום  24.1.2001שם נקבע בסעיף  6כדלקמן:
"בשולי הדברים יצוין ,כי אין זה מופרך ,כי במסגרת מכלול השיקולים שרשאית ועדת התכנון
לשקול לעניין הטיפול והאישור של תכנית המוגשת לה על-ידי מי שתלויים ועומדים נגדו
הליכים פליליים ,כאמור ,רשאית היא להביא בגדר שיקוליה גם את העובדה שמדובר בבקשה
המיועדת להכשיר בדיעבד עבירות בניה ,וכן את השיקול של מניעת עידוד עבריינות בניה.
הלכה פסוקה היא ,כי שיקול הדעת של רשויות התכנון בדיון בתכניות אינו מוגבל "לעצם
התכנון הפיזי" בלבד ,אלא רשאיות הן לשקול מכלול שיקולים רחב יותר"...

ודברים נחרצים בעניין זה אף נקבעו על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב ,בעת"מ )ת"א(
 1544/04יסודות יניב בע"מ נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז ואח' ,פורסם במאגר נבו )ההדגשות
הוספו  -ו.ע.צ:(.
"דברי השופט לוין אמנם מתייחסים להליך הפלילי ובהקשר לענישת התופעה של עבריינות
בניה .אלא ,שלדעתי אין כל סיבה שמוסדות התכנון יעצמו עיניהם לנוכח עבירות בניה במיוחד
כשהן נעשות בהיקפים משמעותיים וגדולים ויכשירו תכניות הבאות בעבירה בלי להתייחס
לשיקול הזה כל עיקר .נראה לי ,שעל רקע זה יש להבין את דברי השופט אור בעניין ברוכין
הנזכר למעלה מכאן .השופט אור פסק שם שהתייחסות לתכנית צריכה להיות עניינית ומושפעת
משיקולים תכנוניים ראויים ומי שבנה ללא היתר כחוק אינו יכול להסתייע בעבירה שביצע
כנימוק לאישור התכנית.
נמצא שאפילו תאמר שמצד כל שיקולי התכנון האחרים לא הייתה מניעה לאשר את תכנית ,5
די היה בכך שהתכנית הזו נכפתה על הוועדה המחוזית הר כגיגית ,משום שהיא באה להכשיר
מציאות של הפרה בוטה של הוראות החוק ,כדי שהוועדה המחוזית תימנע מאישורה של
התכנית".

)ור' גם אמירותיו של בית המשפט העליון בעע"ם  3319/05אלגריה פונטה נ' הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע ואח' ,פורסם במאגר נבו ,בנוגע לנושא זה(.
על כן ,אנו סבורים כי צדקה הוועדה המקומית כאשר קבעה את אשר קבעה בבקשה.
לפיכך ,הערר נדחה.
ניתנה ביום  ,16.3.2010פה אחד ,ע"י יו"ר הועדה מר דרור לביא-אפרת והחברים/ות:
מר מנדי בראון ,גב' רונית שרמייסטר ,גב' אורלי עין דר-נעים וגב' חגית עמית
_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר

הנני להביא לידיעתך כי ההחלטה תהיה פתוחה לעיון הציבור ,אלא אם כן תוגש בקשה מנומקת למנוע
מתן אפשרות לעיון בה ,בתוך  7ימים מתאריך מתן החלטה זו.
ועדת ערר מחוז הצפון  -לב העסקים ,רח' המלאכה ,ת"ד  ,1221נצרת עילית 17110
קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,
טלפון 04-6453392 :פקס04-6453393 :
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ערר מס' 029/10
ישיבת ועדת ערר מס' 011/2010
שנערכה ביום 16.03.2010
 .1ביבי שמואל
 .2ביבי חנה
העוררים
 נגד -הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה
המשיבה
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' רונית שרמייסטר
גב' אורלי עין-דר נעים

 יו"ר ועדת הערר נציגת מתכנן המחוז נציג ציבור נציגת ציבור -ארגון הגג של מקצועות הבניה והאדריכלות

נוכחים נוספים:
פיליפנקו יאנה
ביבי שמואל
ביבי חנה
יואל מטמון

 עורכת הבקשה עורר 1 עוררת 2 מהנדס הועדה המקומיתפרוטוקול הדיון

מר מטמון:
מדובר בתב"ע שהיא בסמכות מקומית ,בצד המערבי של העיר .מדובר בבית חד משפחתי צמוד קרקע ,גובל
בשביל להולכי רגל .הבקשה לשינוי קו בניין ב 1.7מ' .השביל הוא שצ"פ שמשמש שביל.
גב' פיליפנקו:
רוחב השביל  6מ'.
מר מטמון:
לא היתה הפקדה של התכנית ,התכנית נדחתה בדיון ראשוני.
המגרש בחלק הצפוני הוא ריק.
הבקשה היא לגיטימציה למרפסת סגורה.
גב' פיליפנקו:
זה גג בשיפוע שיורד עד  2מ' ופונה לכיוון שצ"פ ובחלקה  17יש מגרש עם בניין רב קומות ,אבל בניין נמצא
בנסיגה ,כך שכל התוספת פונה לגינה של חלקה .17
הועדה המקומית אישרה תכניות אפילו מ 5מ' ל 1.3מ' במרווח קדמי שזה לא סטיה ניכרת.
התכנית שהיתה ניגשת להיתר בניה כפרגולה ,זה היה בדיוק במקום הזה .יש להם היתר בניה לפרגולה,
בגובה של  2.5מ'  ,אפילו לא בגובה של קומה ,זה מתחיל בשיפוע ויורד עד ל 2מ'.
מר מטמון:
על המגרש בעצם יש  3יח"ד ,יחידת העוררים ובצפון-מערב בית דו משפחתי.
גב' פיליפנקו:
אני מציגה תמונות של המבנה ,שביל ושל הגג המבוקש.
החניה היא בתוואי הדרך.
על כל המבנה יש היתר בניה  ,הועדה אישרה את הכל חוץ מהבניה המבוקשת בתכנית נשוא הערר.
מר מטמון:
אני מציג את ההיתר המקורי.
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גב' ביבי:
קנינו את הבית בתנאי שיש אישור לסגור את המרפסת ,את הפרגולה שם אמרו לנו שיש אישור מהעירייה
לסגור .זה מה שהמוכרים אמרו לנו.
מר ביבי:
הם אמרו במפורש שיש אישור לסגור ,אחרת לא היינו קונים.
גב' ביבי:
פנינו למהנדס העיר ,אמרו לנו להגיש בקשה ואנו יודעים שהועדה אישרה דברים בדיעבד .אילו היינו
יודעים ,לא היינו קונים שם .הדבר נעשה בחוסר ידיעה .הועדה בהתחלה החליטה לאשר ,אך למחרת מישהו
מהוועדה התחרט ,ואז הבקשה נדחתה.
מר ביבי:
יש לנו מרפסת ,יש יסודות ,יש קירות ורצפה .באנו וראינו שזה מונח על הקרקע.
לאחר מכן קיבלנו הנחיות מהעירייה וביצענו בדיוק מה שהם דרשו.
גב' ביבי:
יש מקרים שמאשרים דברים כאלה .התכנית לא ביוזמתנו ,לא ידענו שיש פה עבירת בניה.
גב' פיליפנקו:
הועדה אישרה תכניות דומות ,עפ/מק 180/2/למשל .מכתב תגובת הוועדה מפנה לתכנית באר שבע ,ששם
המקרה אינו דומה ,אני מפנה לתגובת הוועדה .במקרה הזה לא שהיתה התנגדות שכנים.
אין לנו בתכנית בית צמוד ,התוספת פונה לשצ"פ ,מעבר לשצ"פ בחלקה  17יש גינה .המבנה נמצא  11מ'
מהכביש.
אנו מבקשים לאשר ולהסדיר את התוספת שקיימת .הנושא נדון בבימ"ש ,עכשיו העוררים מבקשים
להסדיר את הכל לפי החוק.
החלטה
הערר שבפנינו הוגש לאחר שהוועדה המקומית דחתה את התכנית אותה הגישו העוררים להקטנת קווי
הבניין הצדדי והקדמי במגרש ,על מנת להכשיר בנייה בלתי חוקית אותה ביצעו .הוועדה המקומית החליטה
שאין מקום להתיר את התכנית ,אשר נועדה אך ורק לשם הכשרת עבירת בנייה ,במרחק של  1.7מ' מגבול
המגרש.
בערר ביקשנו להבין מהעוררים מהי ההצדקה התכנונית לתכנית ,במנותק מהצורך בהכשרת הבנייה הבלתי
חוקית שבוצעה ,אך לא הייתה בפיהם תשובה כלשהי בעניין .מלבד הטענה כי קו הבניין הצדדי הינו לכיוון
שצ"פ )המשמש בפועל כדרך גישה( ,ולא לכיוון מבנה כלשהו ,לא הייתה טענה המצדיקה את התכנית,
כשלעצמה .יתר על כן ,ברור כי השצ"פ הינו שטח אשר נגרע מהמגרש הגובל ,ועל כן הבניין הקיים במגרש
הנ"ל הינו בצמוד לשצ"פ )על אף שהוא בנסיגה מהבניין הקיים ,ולא בצמוד לו(.
על פניו ,אילו התכנית הייתה מוגשת ללא עבירת הבנייה ,לא הייתה כל הצדקה לאישורה .המדובר בתכנית
המקטינה קו בניין במגרש רגולארי ,אשר קווי הבניין בו נועדו לשמור על איכות החיים והסביבה ,ללא
התקרבות מיותרת של המבנים למגרשים הגובלים או לשטחים הציבוריים .ברור כי אלמלא עבירת הבנייה,
לא הייתה גם כל הצדקה בהגשת תכנית שכזו ,שכן קיים שטח מספיק בתחום המגרש ,לצורך ניצול זכויות
הבנייה בו .הסיבה היחידה אשר התכנית מעדיפה התרחבות והקטנת קו בניין ,היא העבירה שבוצעה ,ותו
לא.
זהו בהחלט נימוק מוצדק לדחיית התכנית .הדברים הנ"ל מתחייבים מהחלטת היועץ המשפטי לממשלה
מס'  8.1150מיום  24.1.2001שם נקבע בסעיף  6כדלקמן:
"בשולי הדברים יצוין ,כי אין זה מופרך ,כי במסגרת מכלול השיקולים שרשאית ועדת התכנון
לשקול לעניין הטיפול והאישור של תכנית המוגשת לה על-ידי מי שתלויים ועומדים נגדו
הליכים פליליים ,כאמור ,רשאית היא להביא בגדר שיקוליה גם את העובדה שמדובר בבקשה
המיועדת להכשיר בדיעבד עבירות בניה ,וכן את השיקול של מניעת עידוד עבריינות בניה.
הלכה פסוקה היא ,כי שיקול הדעת של רשויות התכנון בדיון בתכניות אינו מוגבל "לעצם
התכנון הפיזי" בלבד ,אלא רשאיות הן לשקול מכלול שיקולים רחב יותר"...
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ודברים נחרצים בעניין זה נקבעו על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב ,בעת"מ )ת"א( 1544/04
יסודות יניב בע"מ נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז ואח' ,פורסם במאגר נבו:
"דברי השופט לוין אמנם מתייחסים להליך הפלילי ובהקשר לענישת התופעה של עבריינות
בניה .אלא ,שלדעתי אין כל סיבה שמוסדות התכנון יעצמו עיניהם לנוכח עבירות בניה במיוחד
כשהן נעשות בהיקפים משמעותיים וגדולים ויכשירו תכניות הבאות בעבירה בלי להתייחס
לשיקול הזה כל עיקר .נראה לי ,שעל רקע זה יש להבין את דברי השופט אור בעניין ברוכין
הנזכר למעלה מכאן .השופט אור פסק שם שהתייחסות לתכנית צריכה להיות עניינית ומושפעת
משיקולים תכנוניים ראויים ומי שבנה ללא היתר כחוק אינו יכול להסתייע בעבירה שביצע
כנימוק לאישור התכנית.
נמצא שאפילו תאמר שמצד כל שיקולי התכנון האחרים לא הייתה מניעה לאשר את תכנית ,5
די היה בכך שהתכנית הזו נכפתה על הוועדה המחוזית הר כגיגית ,משום שהיא באה להכשיר
מציאות של הפרה בוטה של הוראות החוק ,כדי שהוועדה המחוזית תימנע מאישורה של
התכנית".

)ור' גם אמירותיו של בית המשפט העליון בעע"ם  3319/05אלגריה פונטה נ' הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ואח' ,פורסם במאגר נבו ,בנוגע לנושא זה ,אשר אוזכרו בתגובת המשיבה(.
בנסיבות הללו ,מאחר ולא מצאנו כל הצדקה תכנונית עצמאית לאישור התכנית ,והנימוק היחיד לאישורה
הוא הליכה אחר עבירת הבנייה ,אנו סבורים כי אין מקום לשינוי החלטתה של הוועדה המקומית .זו ניתנה
על בסיס הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובתי המשפט בעניין ,וטוב שכך.
אשר על כן ,הערר נדחה.
ניתנה ביום  ,16.3.2010פה אחד ,ע"י יו"ר הועדה מר דרור לביא-אפרת והחברים/ות:
מר מנדי בראון ,גב' רונית שרמייסטר ,גב' אורלי עין דר-נעים וגב' חגית עמית
_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר

ועדת ערר מחוז הצפון  -לב העסקים ,רח' המלאכה ,ת"ד  ,1221נצרת עילית 17110
קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,
טלפון 04-6453392 :פקס04-6453393 :
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ערר מס' 057/10
ישיבת ועדת ערר מס' 011/2010
שנערכה ביום 16.03.2010
עיסאוי ריאד
העורר
 נגד -הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים
המשיבה
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' רונית שרמייסטר
גב' אורלי עין-דר נעים

 יו"ר ועדת הערר נציגת מתכנן המחוז נציג ציבור נציגת ציבור -ארגון הגג של מקצועות הבניה והאדריכלות

נוכחים נוספים:
זידאן מוחמד
עיסאוי ריאד
ריאד חורי

 עורך הבקשה העורר מהנדס הועדה המקומיתפרוטוקול הדיון

מר חורי:
יש לנו בית קיים ,יש לו קומת עמודים מפולשת .מבקשים סגירת קומת עמודים .בבדיקה שלנו ,אין
מקומות חניה בכלל .לפי היתר הישן משנת  '54יש לו  4יח"ד ,חוץ מקומת העמודים.
מר זידאן:
אפשר לבקש תוספת יח"ד בתחום אחוזי הבניה המותרים .מותר לנו מעל  5יח"ד.
מר חורי:
התיק נבדק ע"י הפיקוח ,קומת המרתף לא תאומת את התכנית) ,מצטטת את ההחלטה(.
מר זידאן:
מה אני מציג עכשיו הדיון ,זו תכנית מעודכנת ,הכוללת תיקונים לפי החלטת הוועדה.
מר חורי:
אין לנו תכנית המעודכנת ,צריך לבקש דיון חוזר.
לפי המדידה שלהם חלק מהבניין נמצא בתוואי הדרך .בהיתר קודם הוא היה כאילו חניה ,והיום הוא חנות.
מר זידאן:
זה לא חנות ,זה רק מגורים.
מר חורי:
כלומר ,חניה הפכה למגורים.
מר זידאן:
הבקשה המעודכנת לפי דרישות הפיקוח.
הבניין הזה קיים משנת  ,'78לפי המצב הקיים ,בתקנון הועדה מחויבת אם הוא קיים לפי  .7676הבניין
קיים לפני  .7676אני מציג ג ,2128 /הרחיבו את הדרך וזה נכנס לתוך הבית .תכנית  7676הזיזה את הכביש
לכיוון הבית.
מר חורי:
בזמנו המתכנן הרחיק את הדרך מהבית ,אבל המגרש תואם את  .7676ההיתר יצא לפני  7676והדרך לא
זזה.
מר זינדאן:
אנו יודעים שהמצב הוא קשה מבחינת החניה ,יתכן שנתייעץ עם מומחה לתחבורה.
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מר חורי:
אם הוא יבטיח לי מקומות חניה ,אנו נוכל להסתדר עם כל השאר.
מר עיסאוי:
הכביש הזה נגס לי כל האדמה .יש לי ממש מצוקת דיור .הכל צפוף .כשהרחיבו לקחו לי את האדמה ועכשיו
אני לא יכול לספק חניה.
מר חורי:
יש לו  5יח"ד ,כ 150-מ"ר כל אחת.
מר זידאן:
אין לי חריגה באחוזי בניה.
מר חורי:
לפי תקנון אין לו בעיה .אני מפנה ומצטט תקנון.
הבעיה המרכזית היא חניה.
הצדדים
מאחר והבקשה כפי שהוגשה לוועדת ערר אינה זו שהיתה בדיון בוועדה המקומות ומאחר ומוסכם עלינו כי
יש צורך בהסדרת נושא החניה ,אנו מבקשים להחזיר את התיק לוועדה מהקומית ע"מ שתשקול את
הבקשה הנוכחית לאחר שיצורף לה פתרון חניה .בכפוף לכך ,אנו מסכימים למחיקת הערר.
החלטה
בהתאם להסכמת צדדים ,הערר נמחק

_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר

ועדת ערר מחוז הצפון  -לב העסקים ,רח' המלאכה ,ת"ד  ,1221נצרת עילית 17110
קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,
טלפון 04-6453392 :פקס04-6453393 :
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ערר מס' 058/10
ישיבת ועדת ערר מס' 011/2010
שנערכה ביום 16.03.2010
עמאד חג'יר
העורר
 נגד -הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים
המשיבה
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' רונית שרמייסטר
גב' אורלי עין-דר נעים

 יו"ר ועדת הערר נציגת מתכנן המחוז נציג ציבור נציגת ציבור -ארגון הגג של מקצועות הבניה והאדריכלות

נוכחים נוספים:
עו"ד גסאן טנוס
עמאד חג'יר
מחמוד חג'יר
עלא חג'יר
מר רג'אח אסלים
ריאד חורי

 ב"כ העורר העורר בנו של העורר בנו של העורר עורך הבקשה מהנדס הועדה המקומיתפרוטוקול הדיון

מר חורי:
בזמנו קנו כמה אנשים ,לפי  7025היה תשריט חלוקה .בזמנו הוועדה הוציאה היתרים על סמך תכנית
החלוקה .הפעולה נמשכה עד  .2003ב 2003אזרח שנרשמו עליו  80דונם לקח הלוואה מהבנק בערבות 50
דונם ושלא שילמו את ההלוואה ויצא כונס נכסים ,היום העניין נמצא במשפטים ואי אפשר לתת היום
היתרים בשכונה .הממונה על הקרקעות של יעקב מזרחי שהיה לו  80דונם ,הוא מכר  80דונם .אז התחלתי
לעשות תכנית חלוקה ללא הסכמה.
אני מציג ומפנה לתכנית ג .12042/כל הבניינים בשטחים ציבוריים האלה יש להם צוי הריסה .הוא מכר את
האדמה ואנשים בנו.
אני הצעתי לשלוח הודעות לכל הבעלים לפי  2ב' ולראות מי מתנגד .העורר סירב ,כי הוא ישלם  7.5אלף ₪
רק על הודעות בדואר רשום ,בנוסף יש לצלם גרמושקה לכל אחד .אנו מכינים תכנית או"ח שטרם אושרה.
לפי התקנון  12042זה מחייב אותי.
עו"ד טנוס:
הבקשה הזאת  ,שמוצגת עכשיו ,הינה מתוקנת לפי הנחיות הועדה המקומית.
שטח הבניה המותר .120%
מר חורי:
 18%שירות 112% ,עיקרי .יש חריגה באחוזי בניה של שירות .צריך לפרסם .הוא כבר תיקן את התכנית.
הבקשה שמוצגת עכשיו היא מתוקנת ,זה לא מה שהיה בדיון.
אין בעיה היום לתקן את הבקשה ולשלוח הודעות לפי  2ב' .אם הוא בעל רשות ,מגיע לו .אני מציע שההיתר
יצא לפי תשריט החלוקה ,אנו נפעל לפי  2ב' ונשמע התנגדויות .הבנק יבוא ואני יודע מה הוא יגיד ,אבל אני
רוצה לשים ערבות בנקאית וכשיהיה או"ח ללא הסכמה ,הם ישלמו את האיזון שלהם.
עו"ד טנוס:
אין כל תוקף לתשריט  ,אנו מדברים על תופסת לבניין שבנוי בהיתר.
מר חורי:
היה תשריט חלוקה לפי  ,7025לא היתה לנו בעיה .הבעיה עלתה כשיצא כונס נכסים.
צריך לפרסם הקלות ,לשלוח הודעות לפי  2ב' וכן ללכת לקבל אישור בוועדה מחוזית כי אין חלוקה
מאושרת.
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עו"ד טנוס:
אנו מקבלים את הצעת מהנדס הוועדה ומבקשים להחזיר את התיק לוועדה המקומית להמשיך טיפול.
החלטה
לאור הסכמת הצדדים ,התיק מוחזר לוועדה המקומית להמשך טיפול.

_________________
הלית גונן
מזכירת ועדת הערר

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר
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