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

נוכחים נוספים:
עו"ד עומר מוחיי חמאיסי  -ב"כ העורר
 עורך הבקשהמוכארי מוחמד
 יועץ סביבתי מטעם העוררחיים שנהר
 מנהל פרויקטירון בן זאב
 העוררד"ר עבד ח'מאייסי
 ב"כ הוועדה המקומיתעו"ד אולגה גורדון
 מהנדס העירמרדכי קורן
פרוטוקול הדיון
עו"ד גורדון:
בדקנו את התיק לעומק – יש פה קרבה לשכונה ,יש כשלושים מטרים מגבול המגרש .המבנה עצמו הוא לא
צמוד לגבול החלקה ,הוא בתוך החלק,ה אבל המרחק הוא בערך  110מ' במצטבר .אני מציגה את התכנית
של השכונה ג .10278/השטח בתוך המרקם העירוני של תמ"א  .35זה לא עומד בסטירה למרקם העירוני
והגדרותיו .זה שיש מקרים אחרים בשטח ,זה לא אומר שצריך לאשר את הבקשה נשוא הערר ,ביטלנו כבר
כמה מהם.
מר מוכארי:
אני מציג היתרים שניתנו באזור המדובר.
אם לא ניתן לאשר את חדר שומר ,אנו נוותר עליו ונבטל אותו .העורר הוא וטרינר ,הוא רוצה לגדל בעלי
חיים ,יש לו אוכל שהוא צריך להביא ,יש לו טרקטור.
ד"ר ח'מאייסי:
מדובר בדיר צאן קטן וצריך מחסן חקלאי לכלים חקלאיים .לגדל צאן צריך כלים.
מר מוכארי:
הסככה מבוקשת מחומר קל .אם לא ניתן לאשר רעפים ,אנו נשנה זאת בהתאם לדרישות הוועדה.
עו"ד גורדון:
להבדיל מהמקרים אחרים שקיימים בשטח ויש להם היתרים ,פה מדובר במבנה שלא קיים .אנו סברנו
שהמרחק לשכונה מגורים מאוד גבולי ולכן אין מקום לאשר את הבקשה.
מר קורן:
יש שטח חקלאי ויש תכנית מפורטת המיועד לחקלאות בהתאם לג.6540/
מר מוכארי:
יש לנו שטח שהוא צפונית מכביש  ,77וועדה מקומית מבוא עמקים אוסרת להקים שם מבנים חקלאיים על
הסף .אני מציג מכתב מידע תכנוני לחלקה נשוא הערר של נתן שוורץ ,לפיו ניתן לאשר את הבניה
המבוקשת.
מר קורן:
זה לא מבטל שיקול דעת של הוועדה.
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מר ח'מאייסי:
זה המקום היחיד להקמת מבנה חקלאי ועכשיו מחרימים אותו.
מר קורן:
לפי תמ"מ  9/2זה שטח חקלאי נוף כפרי פתוח ,יש פה שיקול נופי ושיקול סביבתי.
מר שנהר:
יש שני דברים שהדיון לטעמי צריך להתייחס אליהם – הצגת התכנית ע"י היזם מה הוא רוצה לעשות שם
וקצת מוזר אופן שבו עלתה קודם ההתנגדות ואחר כל בירורים .אנו מדברים על איש מקצוע שרוצה להקים
דיר של השבחת גזע עזים ע"י גידול של מספר קטן של זכרים ,כמו חוות הזרע .דבר כזה מטבע הדברים הוא
דבר מאוד קטן מבחינת מספר ראשים שהוא עומד לגדל .לכן אנו לא מדברים על משהו שיש לו פוטנציאל
סביבתי שאפשר להשוות עם רפת או דיר צאן רגיל.
ד"ר ח'מאייסי:
מדובר בערך של  15זכרים כבשים ו 10-כפסים עזים .הכוונה היא לעשות דיר ולהפיק מזה זרימת זכרים
עבור מגדלים .מבחינת נוף אנו מקפידים שלא תהיה פגיעה ,הרי שהמקום מאוד קטן.
הסככה נחוצה כדי לאחסן את התערובת ואני צריך חדר כדי לעבוד בו.
מר שנהר:
אני חושב שיש דרך לאשר בקשה מהסוג הזה .גם הכמות ,גם המרחק וגם אפשרות הסתרה מאפשרים
הקמת של דבר כזה ,אפילו במרחק כזה .מדובר ב 20-25ראשים ,יש וועדה בין משרדית שעשתה תכנון
להוצאת גידול בעלי חיים מהכפרים .פה יש מקרה שרוצה להגיע למקום והוא לא נופל בקריטריון של ממ"י
או משרד החקלאות כי הוא לא עובר  50ראש ,ובזאת לא מפריע למגורים כי המקום מאוד קטן.
כל החלק המערבי של החלקה בהגדרה יהיה מוגדר כבוסתן בדרום מערב ,קרוב למטע קיים כדי לעשות
חיץ .דרשנו בניתוח הסביבתי של התכנון ששיפועי הגגות יהיו עם כיוון המדרון .אם נעשה גג שטוח ,הפינה
בולטת יותר .אנו נחפור כדי להקטין את גובה של המבנים .אנו נקבל תנאים של חפירה של כל המבנים אם
צריך.
צריכה להיות חצר לבעלי החיים ,וכן סככה לבעלי החיים וצריך להיות מחסן חקלאי ומבנה שבו העורר
עובד ,יכול להיות כחלק מהסככה .נכון להטיל פה מגבלות בגלל השיפוע ,אבל מגבלות כאלה שיאפשר
עשייה של השימוש המבוקש.
מר קורן:
אני מבקש להזכיר כי השכונה הצמוד למקום נשוא הערר היא שכונה עירונית ,עם בניה לגובה.
כרגע מתוכנן שם כביש  6500שבסופו של דבר יגיע לצומת גולני ,ההליכים רק התחילו .התכנית שלנו נגמרת
בהר יונה ג' .כיוון פיתוח שלנו היחיד הוא לכיוון מזרח.
ד"ר ח'מאיסי:
יש לי שטח מתחת לכביש  77שקיבלתי בירושה ,בבקעת טורעאן .הכוונה היתה לעשות את זה שם ,אבל אי
אפשר לעשות את זה שם וחיפשתי מקום אחר מזרחית מכפר כנא .לפני שקניתי הוצאתי מידע תכנוני
ובדקתי האם ניתן להקים את הדיר במקום הזה וקיבלתי מידע העירייה.
מר מוכארי:
אחרי שקיבל את המידע ,כמה אנשים קיבלו היתרים .בכל השטח של מבוא עמקים ,לא ניתן להקים שום
דבר -אפילו לא מחסן חקלאי.
מר קורן:
קיבלו גם ביטולים באזור הזה .אלה שבנויים.
עו"ד גורדון:
עשינו להם שימוע והחלטנו לבטל .אחד יושב ממש על תוואי הכביש .סברנו כי ההיתר שניתן במקרים הללו
אינו תקין ולכן הוחלט להזמין את האנשים לשימוע ולהודיע להם על ביטול ההיתר.
מר מוכארי:
מהנדס העיר אמר שאנו גובלים בבניה רוויה .דווקא השטח שקרוב אלינו זה מגורים א' צמודי קרקע.
עו"ד ח'מאיסי:
לאחר ששמעתי את טענות המשיבה ,אני משוכנע עכשיו שדין הבקשה של העורר להתקבל .כשאנו מגיעים
לוועדת הערר ומציינים שהם טוענים בהחלטה שלהם שיש מכתב מ 28.2.10וכב' יו"ר הוועדה שואל אתכם
עכשיו איפה המכתב הזה ומי הנפיק אותו? לוועדה המקומית אין תשובות.
מר קורן:
המכתב הוגש לוועדת הערר בתיק אחר.
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עו"ד ח'מאיסי:
צירפנו תצהיר של העורר בו הצהיר העורר כי הוא מתחייב שמספר ראשים בדיר יהיה  .20-25שמענו
שהעורר מוכן לצמצם את גודל המחסן ולהוריד חדר של שומר .לכן אנו לא מעוניינים להקים פרויקט
שישפיע על הסביבה ויהווה מטרד נופי ,אלא פרויקט שיעמוד בתנאיי הוועדה ולא יהווה מטרד סביבתי.
הוועדה יכולה לתת הנחיות ותנאים למתן היתר .לא מדובר בגידול כבשים בכמויות גדולות.
מר שנהר:
חשוב לציין כי אין המדובר בפריצת דרכים כדי להגיע לשטח .יש גישה.
עו"ד ח'מאיסי:
מאחר והעורר מעוניין לשבח זן מסוים של כבשים ולא מעוניין בדיר צאן בהיקפים גדולי ,ע"מ להבטיח את
האמירות האלה הוא אומר שהוא מוכן למלא כל תנאי ואפילו להפקיד ערבות בנקאית לקיום התנאים
האלה .לאחר כל פרוצדורה שעבר העורר ,רכש הוא שטח חלופי ופתאום אומרים לא שלא ניתן לאשר.
הבטחה מנהלית כאן לא ברורה ,היא מדברת על הקמת סככה בלבד ,אך לפי התכניות ניתן להקים דיר צאן
בהיקף הנדרש .הוועדה טוענת שהפעלנו שיקול דעת בהתאם ל .6540אני רוצה לשמוע נימוק אחד לדחיית
הבקשה .לא ראיתי שום נימוק מוצדק בהחלטה שלהם.
כשדנו עם אנשי המקצוע בסוגיה הזאת חשבנו על חלופה וצירפנו תצהיר .העורר מוכן להפקיד ערבות
בנקאית.
מר מוכארי:
אם בתכנון עתידי השטח יהפוך ליעוד מגורים ,אנו נתחייב לפרק את המקום.
עו"ד ח'מאיסי:
אם אנו עכשיו אומרים שיש תכניות עתידיות ,אני לא יודע להאריך מתי .ולהעמיד את זה מול האינטרס של
העורר ,אני מגיע למסקנה ששיקול האינטרסים פה מאפשר לתת היתר לעורר בכפוף לתנאים מסוימים
והגבלת זמנים ,אין לנו שום בעיה ונתאים את עצמנו להתפתחות העתידית של הקרקע.
בהתאם לאמור לעיל ,אני לא חושב שיש מקום לעכב את ההחלטה בערר.
מר שנהר:
הדבר באמת בעייתיים שם הם אספקטים של רגישות של מים .נושא של רגישות נופית פתיר.
אני מגיש את חוות דעתי שערכתי.
התכנית הראשונה שהוגשה היתה שכל המבנים היו במפלס העליון .משום האספקט הנופי אמרתי להם
שאסור לזה להיות כך ,ולכן הוכנה תכנית נשוא הערר והביצוע שלה יותר יקר.
החלטה
הועדה תצא לסיור בשטח .הודעה על מועד הסיור תשלח לצדדים.

_________________
דינה קרסיק
קלדנית ועדת הערר

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

ועדת ערר מחוז הצפון – בנין לב העסקים ,רח' המלאכה  ,3ת"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'244/10 :
סימוכין ועדה מקומית20090288 :
מקום הבניה :שטח פתוח -נצרת עילית
ד"ר עבד אלסלאם חמאיסי
העורר
 נגד -ועדה מקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית
המשיבה

החלטה
רקע עובדתי
.1

העורר ,וטרינר במקצועו והכשרתו ,הינו בעל הזכויות בחלקה הידועה כגוש  17405חלקה ) 64להלן:
"החלקה"( הנמצאת בתחום השיפוט של המשיבה .העורר רכש את החלקה ,על מנת להקים במקום
דיר צאן בהיקף קטן ,לצורך גידול מספר מצומצם של כבשים ,לשם השבחת הגזע .לטענתו ,הוא פנה
בטרם הרכישה לנציג המשיבה ,מר נתן שוורץ ,וזה הצהיר בפניו כי ניתן לבצע בנייה חקלאית על
החלקה .על בסיס הצהרה זו ,כך טוען העורר ,רכש הוא את הקרקע.

.2

העורר הגיש בקשה לבניית דיר צאן ,סככה חקלאית וחדר שומר ,בשטח כולל של  500מ"ר .ביום
 30.12.2009החליטה המשיבה לדחות את בקשתו .היא ציינה כי הבקשה תהווה מטרד נופי ואקולוגי
וסביבתי ,תהווה מטרד לאזור ,וכי היא אינה תואמת את הצרכים התכנוניים של האזור ,מאחר
והחלקה גובלת בתכנית ג 10278/אשר מאפשרת מגורים בסמוך למקום בו מוצע הדיר.

.3

העורר לא אמר נואש .הוא תיקן את בקשתו ,הקטין את שטח המבנים ושינה את מיקומם והעמדתם
באופן שבו המטרד הנופי יופחת )כך לפחות עולה מהדו"ח הסביבתי אשר צורף לבקשה( .המשיבה
דנה בבקשה ,והחליטה שלא לאשרה גם הפעם .היא סברה כי הדבר מתחייב לאור הנחיית הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה ,אשר התקבלה ביום  ,28.2.2010אשר קבעה כי אין להתיר בנייה חקלאית
בסמוך לשטח בו קיים תכנון למגורים .מעבר להנחייה זו ,סברה המשיבה כי אין מקום להתיר את
הבנייה בשל הקרבה לשכונת מגורים מתוכננת ,אשר היקפה הוא מעל  3,000יחידות דיור ,המופיעה
בתכנית ג .10278/כל זאת ,יחד עם העובדה כי בתכנית המתאר המחוזית תמ"מ  2תיקון מס' 9
)להלן" :התמ"מ"( ,אשר קובע כי המדובר בשטח לפיתוח מותנה ,ועל בסיס האמור בסעיף 4.6
לתקנון תכנית ג ,6540/המותיר שיקול דעת נרחב ביותר לוועדות המקומיות לשלול הוצאת היתרי
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בנייה חקלאית ,כאשר הדבר מהווה מטרד נופי ,אקולוגי או אינו תואם את צרכי התכנון באזור,
החליטה המשיבה כי אין מקום להתיר את הבנייה המבוקשת.
.4

מכאן הערר שבפנינו .העורר העלה טענות רבות מתחום המשפט המינהלי ,אשר במרביתן כלל לא
נעסוק ,מאחר והן אינן צריכות לענייננו .הבחינה אותה מבצעת ועדת הערר היא בחינה תכנונית ,ואין
אנו פועלים כבית משפט לעניינים מינהליים בבואנו להחליט האם החלטת הוועדה המקומית הינה
מוצדקת או לא .דברים אלו הובהרו ,בין היתר ,בעת"מ )חיפה(  99/99רמת חביב בע"מ ואח' נ' ועדת
הערר המחוזית ,מחוז חיפה ואח' ,תקדין-מחוזי , 8281 ,(3)99עמ' :8287
"יצוין ,שועדת הערר היא מוסד תכנון לא פחות מהועדה המקומית ,ולכן רשאית היא לשים את שיקול
דעתה התכנוני במקום זה של הועדה המקומית ,שכן להבדיל מהביקורת השיפוטית ,אשר מוגבלת
לשאלות משפטיות )בעיקר אם נפל פגם בהחלטה ( ,הביקורת המינהלית פטורה מכל מגבלה ויכולה
להשתרע על כל היבט של ההחלטה"

.5

ראוי לציין כי גם לגופן של הטענות המנהליות ,אין אלו ראויות להתקבל .אין המדובר בהבטחה
שלטונית ,שכן לא התמלאו התנאים לקיומה .על מנת שהבטחה שלטונית כלשהי תוכל להיחשב
כמחייבת ,עליה לעמוד במספר תנאים ,כפי שנקבע בבג"ץ  3978/06מימוני נ' צבא הגנה לישראל
ואח' ,פורסם במאגר נבו:
"העותר טוען כאמור גם לקיומה של הבטחה מנהלית .כידוע ,על מנת שהרשות תיקשר בהבטחתה,
נדרש כי יתמלאו מספר תנאים ,כדלקמן :נותן ההבטחה היה בעל סמכות לתיתה; הייתה לו כוונה
להקנות לה תוקף משפטי; הוא בעל יכולת למלא אחריה; אין צידוק חוקי לשנותה או לבטלה )ראו
למשל :בג"ץ  594/78אומן מפעלי סריגה בע"מ נ' שר התעשיה ,המסחר והתיירות ,פ"ד לב)474 ,469 (3
) ;(1978בג"ץ  4915/00רשת חברת תקשורת והפקות ) (1992בע"מ נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נד),451 (5
 ;(2000) 478 - 477בג"ץ  585/01קלכמן נ' ראש המטה הכללי ,פ"ד נח).((2003) 707 - 706 ,694 (1
"האינטרס הציבורי בחופש פעולתה של הרשות מחייב כי זו לא תיתפס על כל אמירה בעלמא .רק
כאשר מתכוונת הרשות להקנות תוקף משפטי מחייב להתבטאויותיה ,וכך מובנים דבריה על ידי מקבל
ההבטחה ,קם האינטרס שהרשות תעמוד בדיבורה ותמלא את התחייבויותיה ההבטחה השלטונית
נדרשת אפוא להיות מפורשת וברורה) "...בג"ץ  4915/00הנ"ל ,שם .כן ראו :ע"א  2553/01ארגון מגדלי
ירקות  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל ,פ"ד נט) ,481 (5בעמ'  ;(2005) 490 - 489בג"ץ
 7475/05העמותה לקידום ויישום יום חינוך ארוך נ' משרד החינוך ,התרבות והספורט )לא פורסם ,ניתן
 .((19.6.06הנטל להוכחת הבטחה שלטונית מוטל על הטוען לה".

.6

המסמך עליו מסתמך העורר אינו אלא דו"ח מידע תכנוני ,אשר נמסר על ידי הוועדה המקומית .הוא
אינו הבטחה או התחייבות כלשהי מצד הוועדה המקומית ,אלא מידע בלבד .מר שוורץ אינו מוסמך
להתחייב בשמה של הוועדה המקומית )בה הוא כלל אינו חבר ,אלא עובד שלה בלבד( ,והוא לא
התכוון להבטיח מאומה ,אלא רק פעל כפי שהחוק מחייב אותו ,והעביר את טופס המידע התכנוני
לידי העורר .שיקול הדעת על פי דין היה ונותר של הוועדה המקומית ,וניסיון לכפות עליה פרשנות
של אמירות מסוימות שנמסרו על ידי פקידים מטעמה ,לא יצלח.
חשוב גם לציין ,כי מר שוורץ ציין כי מאחר והמדובר בקרקע חקלאית ,כל שניתן להקים עליה הוא
סככה חקלאית )ולא דיר צאן( ,על פי תכנית ג .6540/בקשתו של העורר הינה לדיר צאן .לכאורה,
אילו המדובר היה במסמך מחייב ,אזי כלל לא ניתן היה להתיר לעורר את הבנייה .אלא שכאמור,
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אין המדובר במסמך היוצר התחייבות שלטונית כלשהי ,ולכן לא ניתן לעובדה כי נקבע שמותרת
הקמת סככה חקלאית בלבד ,לעמוד בפני העורר )בעיקר בשל העובדה כי על פי תכנית ג ,6540/ניתן
לבצע בנייה של מספר נוסף של מבנים חקלאיים(.
.7

גם הטענה כאילו הופרה זכות השימוע אין בה מאומה .העורר הגיש את בקשתו ,ואף צירף לה
מסמכים נוספים )חוות דעת נופית סביבתית( .אין כל חובה חוקית על ועדה מקומית לשמוע את
המבקש ,שכן מסמכיו מדברים בשמו.
פסקי הדין עליהם מסתמך העורר אינם רלוונטיים .איש לא ביקש לשנות את מעמדו של העורר.
השאלה אשר עמדה בפני המשיבה היא האם לתת לו היתר בנייה .זוהי שאלה אשר אין כל חובה בדין
לבחון לאחר שמיעת המבקש .ההפך הוא הנכון  -חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה) 1965-להלן" :החוק"(
ותקנותיו השונות ,קובעות בדיוק מהי הפרוצדורה להוצאת היתר בנייה ,והפרוצדורה הנ"ל אינה
כוללת מתן זכות טיעון פרונטאלית לאדם מסוים ,וזאת בניגוד ,לדוגמה ,לזכות הטיעון הקבועה
במקרה של הגשת ערר  -ר' סעיף  153לחוק .מכלל ההן אנו למדים על הלאו  -בעת הדיונים האם
ראוי להוציא היתר ,אין כל צורך בשמיעת המבקש.

.8

גם הטענות הנוגעות לחובת ההיוועצות אינן במקומן .הוועדה המקומית היא גוף תכנוני ,והיא אינה
נדרשת להיוועץ עם גורמים כלשהם מחוץ לה ,כאשר היא דנה בנושא הנמצא בד' אמות תחום
התמחותה המקצועי .זו יכולה ואף חייבת להפעיל שיקול דעת עצמאי בכל מקרה שבו מגיעה אליה
בקשה להיתר ,וכך בדיוק פעלה היא במקרה זה .היא אף אינה מחויבת לקבל כל חוות דעת המוגשת
לה מצד המבקש  -היא זכאית להפעיל את מומחיותה ולקבוע כי חוות הדעת )אשר נערכה לבקשת
מבקש ההיתר ,ועל כן אינה אובייקטיבית( אינה מקובלת עליה ,בדיוק כפי שעשתה במקרה זה.

.9

המשיבה זכאית ,ואף מחויבת לפעול על פי הנחיית הוועדה המחוזית )ר' לעניין זה סעיף  28לחוק(,
ולא ברור על מה יצא קצפו של העורר ,כאשר זו החליטה כי ההנחיה חלה במקרה זה .בכל אופן,
ההנחיה אינה פוגעת בזכותו של העורר להגיש ערר ,וכך הוא אכן עשה .על כן ,אין מקום להתייחס גם
לטענות אלו אשר הועלו בערר.

.10

טענות הקיפוח האפליה אף הן אינן במקומן .כל מקרה וכל בקשה נבחנים לגופם ,וטענה כוללנית של
אפליה לא תצלח .על מנת להראות אפליה יש להראות יחס שונה לשווים ,וכי לא היה שינוי במדיניות
בין ההחלטות השונות שהתקבלו .העורר כלל לא התקרב להוכיח טענות אלו.

.11

על כן ,כל הטענות הנ"ל ראויות להידחות .מאחר וזהו כמעט כל נפח הערר ,דומה כי לכאורה היה
מקום לדחותו על הסף .כאשר העורר בוחר שלא לעסוק בעיקר ,אלא בתפל ,ולהלאות את ועדת הערר
בטיעונים רבים שאין להם שום קשר להחלטה גופה ,ושאין להם שום קשר לתפקידנו כמוסד תכנוני,
הוא מוותר על האפשרות להתדיין בסוגיות הרלוונטיות )ובדרך כלל ,הדבר נעשה כי לגופו של עניין,
אין טענה אמיתית כנגד החלטת הוועדה המקומית(.

.12

עם זאת ,מאחר והעורר צרף גם חוות דעת נופית סביבתית ,והעלה ,בשולי הדברים ובהיחבא ,גם
טענות ממשיות כנגד החלטתה של הוועדה המקומית ,סברנו כי ראוי לדון בערר לגופו ,על אף חוסר
הרלוונטיות של כתב הערר עצמו .על כן ,שמענו את טענות הצדדים ,בחנו את המסמך הסביבתי ואת
חוות הדעת הנופית ,ואף יצאנו לסיור במקום ,על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהסביבה.
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.13

בסיור התברר כי המדובר באזור בעל נצפות גבוהה ביותר .המדובר בצלע הר ,הפונה לכיוון בקעת
טורען .הנוף מהמקום הינו מרהיב ,כפי שניתן לראות בתמונה אשר צולמה מהדרך העוברת בסמוך
לחלקה:

.14

ניתן לראות כי החלקה נצפית מאזורים רבים )שכן כל מה שנצפה ממנה ,צופה אליה( .ניתן לראות גם
כי באזורים הנמוכים קיימים מבנים חקלאיים ,אך באופן מרוכז ומתחת לבנייה הקיימת בכפר.
האזור בו נמצאת החלקה אינו כזה .עם זאת ,קיימים מספר מבנים חקלאיים ,אשר נבנו בהיתרים,
הנמצאים בסמוך מאוד לחלקה .כך לדוגמה ,נראה המחסן החקלאי אשר נבנה בהיתר מעל החלקה:

.15

ניתן לומר כי השטח הופר ,אם כי לא בכבדות .המדובר בהפרות נקודתיות ,באופן מתון .עם זאת ,אין
המדובר בשטח אשר נפרצה בו הדרך לבנייה חקלאית בלתי מוגבלת .ההפך הוא הנכון.

.16

ראוי לציין כי בבקשה צוין ביתן שומר .הבהרנו לעורר כי לא ניתן להתיר ביתן שכזה )המהווה בפועל
חדר מגורים( ,שכן תכנית ג 6540/אינה מאפשרת את הקמתו ,ועל כן הסכים העורר לבטלו .על כן,
הבקשה תידון סביב דיר בשטח של  150מ"ר ,מתבן בגודל של  144מ"ר ,וכן מחסן בשטח של  30מ"ר
בלבד ,כפי שעולה מחוות הדעת הנופית שהוגשה לנו.

המסגרת הנורמטיבית
.17

החלקה הינה חלקה אשר נמצאת בשטח חקלאי ,בסמוך מאוד לקו הכחול של תכנית ג.10278/
למעשה ,ניתן לראותה בתשריט התכנית:
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גבול

ניתן לראות כי החלקה נמצאת בסמוך מאוד לגבול התכנית )כ 30-מ'( ,וכי בשטח הנ"ל מתוכננת
בנייה של מגורים )אזור מגורים ב'( .מאידך ,התכנון המוצע בבקשה הינו להקמת המבנים בצד
המזרחי של החלקה )המרוחק ביותר מהתכנית( ,מאחורי קפל ההר אשר מסתיר את המבט )ועל פי
חוות הדעת ,גם את הריחות שעלולים לנבוע מהדיר(.
.18

תכנית ג 10278/אינה חלה ,כאמור ,על החלקה .מאידך ,כן חלות עליה מספר תכניות ,בדרגים שונים.
תכנית המתאר המקומית החלה היא ג ,6540/אשר חלה למעשה על כל הקרקעות החקלאיות
המוכרזות באזור צפון .כן חלות עליה התמ"מ ,אשר הינה תכנית המתאר של המחוז כולו ,וכן תכנית
המתאר הארצית המשולבת לבניה ,לפיתוח ולשימור  -תמ"א ) 35להלן" :התמ"א"( ,החלה על כל
שטח מדינת ישראל.

.19

על פי תשריטי התמ"א ,מוגדר המגרש כמרקם עירוני ,בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה .הן
התמ"א ,והן התמ"מ ,הן תכניות בעלות דרגה גבוהה מזו של תכנית ג .6540/התכניות הללו עוסקת
בתכניות ולא בהיתרים ,שכן הן נועדו להגדיר תכנון עתידי .על אף שאנו עוסקים בהיתר ,הרי
שמקריאת התמ"א והתמ"מ ,ניתן לבחון את התפיסה התכנונית החלה על החלקה.

.20

סעיף  3לתקנון התמ"א קובע את מטרות התכנית .בין היתר ,קובע זה כמטרה את ארגון המרחב של
ישראל תוך הבחנה בין חמישה סוגי מרקמים )אזורים מוטי פיתוח לעומת אזורים מוטי שימור(,
גיבוש השטחים המעויירים בארבעה מרחבים מטרופוליניים והדגשת עקרון הרצף של השטחים
הפתוחים ,וכן מטרה של שמירת עתודות קרקע לדורות הבאים תוך שמירה על ערכי טבע ,חקלאות,
נוף ומורשת ,שמירה על האופי הכפרי של ההתיישבות החקלאית ומתן מענה לצרכי מערכת הבטחון.
בדברי ההסבר מובהר כי עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע ,מכוון למרקם העירוני.

.21

סעיף  6לתקנון התמ"א קובע עדיפות לתכנון צמוד דופן ,כאשר החריג לכך הוא במקרה בו המטרות
והשימושים של הבינוי מחייבים את המיקום בשטח הפתוח ,היא הדבר תואם את תכנית המיתאר
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המחוזית ,כי מוסד התכנון שוכנע כי הבינוי המוצע משתלב באופי הסביבה ואינו פוגע בערכי טבע,
חקלאות נוף ומורשת ,וברציפות השטחים הפתוחים ,וכי קיימת תשתית מתאימה.

.22

מכל האמור לעיל אנו למדים כי על פי הקבוע בתמ"א ,המדיניות היא לצמצם את הפגיעה בשטחים
הפתוחים ,ולהעדיף בנייה בצמוד לבנייה קיימת ,ובמרקם עירוני .תמ"א  35קובעת תנאים מגבילים
לפיתוח החורג מהבנייה בשטח המיועד לכך ,אשר מבקשים להביא לכך כי הבינוי ירוכז באזורים
מסויימים ,בעוד באזורים אחרים נשמרים שטחים פתוחים המיועדים לתכליות אחרות – שמירת
עתודות קרקע ,הגנה על הנוף ,ושמירה על רצף של שטחים פתוחים.

.23

כן חשוב לציין ,כי תמ"א  35קובעת בסעיף  17.2לתקנונה ,כי תכניות שעמדו בתוקף במועד אישורה,
יעמדו בתוקפן .המשמעות היא כי למעט תמ"א ) 31אשר בוטלה מפורשות בתמ"א( ,הרי ששאר
התכניות החלות על הקרקע ,לרבות ג ,6540/ממשיכות לחול .חרף זאת ,ברור כי ככל שהדבר נוגע
לעניין התפיסה התכנונית ,קבעה המועצה הארצית מדיניות מסויימת ,וממדיניות זו אנו סבורים כי
אין אנו רשאים להתעלם.

.24

התמ"מ מוסיפה נדבך תכנוני נוסף .בתמ"מ קיים תכנון מפורט יותר מאשר בתמ"א ,והיא נועדה
ליישם את הוראותיה של התכנית הבכירה ממנה .גם היא עוסקת בתכניות עתידיות ,וגם היא אינה
פוגעת בתכניות שאושרו טרם תחילתה )סעיף  (4)10.2לתקנון התמ"מ( .עם זאת ,ברור כי התכנית
קובעת הוראות אשר לא ניתן להתעלם מהן ,בקשר לפיתוח העתידי.

.25

החלקה מוגדרת בתמ"מ כשטח בעל רגישות נופית ) 2שטח לפיתוח מותנה( ,אשר מבין האזורים בעלי
הרגישות הנופית )במחוז צפון המדובר בכל המקומות אשר אינם בתחומי היישובים( ,הינו בעל
רגישות בינונית  -בעוד באזור מוגן מפיתוח )רגישות  (1כמעט ואיננו מתירים לעולם בנייה כלשהי
)לרבות בנייה חקלאית( ,שכן המדובר באזור אשר הבנייה בו מפרה באופן קשה את האיזון בין צרכי
הפיתוח לבין צרכי שימור הנוף ,הרי שברגישויות האחרות ,קיימת גמישות מסוימת.

.26

ג 6540/מאפשרת הקמת מבנים חקלאיים בשטחים המוגדרים כחקלאיים ברחבי מחוז צפון .בתכנית
זו אין התייחסות פרטנית לכל אזור ואזור על פי נתוניו היחודיים ,תוך התייחסות למדיניות התכנון
הראויה לו .לצורך זה ,הותירה התכנית בידי הועדה המקומית שיקול דעת רחב שלא לאשר בקשות,
גם כאשר הן תואמות את הוראות הבניה שבה .כך נקבע בסעיפים  4.6-4.8לתכנית הנ"ל:
"4.6

בסמכות הועדה המקומית יהיה לא להתיר בקשות להיתרי בניה וכן לאסור שימושים

חקלאיים העלולים להוות מטרד נופי או אקולוגי סביבתי ,או מטרד לאזורי מגורים סמוכים ,או
שמיקומן איננו תואם את הצרכים התכנוניים לאזור.
4.7

הועדה המקומית תהיה רשאית לסרב למתן היתר בניה לגבי כל חלקה או תת חלקה אם

תהיה משוכנעת כי צורת החלקה ,תת חלקה ,גודלה ,מצבה או איתורה יפריעו לביצוע תכנית זו.
4.8

אין בתכנית זו כדי לחייב את מוסדות התכנון לאשר בקשות להיתרי בניה או לאשר

תכנית מפורטת ,מוסדות התכנון יפעלו לפי האמור בסעיפים  4.6ו".4.7 -

.27

בעת"מ  3252/02הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה משגב ואח' נ' יאיר בן דוד ,פ"ד נז) ,521 (3נדונה
שאלת פרשנותו של סעיף  4.6הנ"ל בשאלה מהו "מטרד נופי" ,ושם נקבע ,בעמ'  ,524כדלקמן:
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"המונח "מטרד נופי" לא פורש עד כה בפסיקה ,ולא הוצגה בפנינו הגדרה שניתן להסתמך עליה .אם
כן ,מה מובנו של מונח זה אשר בסעיף  4.6לתכנית ג ?6540/סעיף  4.6לתכנית מקנה לוועדה המקומית
סמכות שלא ליתן היתר בנייה מארבעה טעמים:
מטרד נופי ,מטרד אקולוגי סביבתי ,מטרד לאזורי מגורים סמוכים ,אי-התאמה לצרכים התכנוניים
לאזור .מתוך רשימת הפירוט אנו למדים כי מטרד נופי אינו בא בגדר "מטרד אקולוגי סביבתי" ,הדומה
במובנו ל"מפגע סביבתי" ,כדוגמת זיהום אוויר ,הפרעות רעש וכיוצא באלה ,ואין הוא תוצאה של אי-
התאמה למצב התכנוני .כך למשל הפרעה הנובעת משימוש במבנה ,להבדיל מעצם הקמתו ,נוגעת
בדרך-כלל ל"מטרד אקולוגי סביבתי" ,ואילו הפרעה הנובעת מחריגה מייעודי הקרקע נוגעת ל"אי
התאמה לצרכים התכנוניים לאזור"" .מטרד נופי" בא להוסיף על אלה".

.28

בהמשך פסק הדין הובהר כיצד יש לבחון את השאלה של מטרדים נופים )שם ,בעמ' :(525
"ככל שמדובר בהקמת מבנה ,הרי שהבחינה אם הקמת המבנה עולה כדי "מטרד נופי" צריכה להיגזר
מאופיו של המבנה מבחינת שטחו ,גובהו ,התכליות שנועד להן.
כן היא נגזרת מאופיו של האזור :האם מדובר באזור פתוח? מיוער? ועוד כהנה.
בהקשר זה ניתן לבחון אם המקום הוא בבחינת "פינת חמד" ,בעל ייחוד מוגדר ובעל ערך מבחינה
טופוגרפית-נופית ,וכן אפשר להסתייע בסיווגו של האזור על-פי תכניות המיתאר השונות .כך למשל
לא הרי "מטרד נופי" בלב סביבה מיושבת כהרי מטרד שכזה באזור מבודד בעל נוף טבעי ,מיוחד במינו.
לאחר בחינת אופי המבנה ואופי הסביבה שבה הוא עתיד להתמקם ,תיבחן מידת השתלבותו בנוף
הסביבה והתאמתו לתוואי השטח".

.29

מכל האמור לעיל עולה כי לוועדה המקומית ,לוועדת הערר כאשר מובא ערר בפניה ,מוקנה שיקול
דעת האם להתיר את הבנייה ,גם אם זו תואמת את הוראות ג .6540/שיקול הדעת חייב להתבסס על
השיקולים הנופיים ,ועל הדרך בה מתייחסות התכניות הגבוהות במדרג לשטח בו מבוקשת הבנייה.

מן הכלל אל הפרט
.30

המצב התכנוני בשטח הינו מורכב .מחד ,המדובר במרקם העירוני ,בו קיימת נטיה לאשר פיתוח.
מאידך גיסא ,הבנייה אינה צמודת דופן לבנייה קיימת ,אך היא סמוכה לבנייה עתידית למגורים,
מרחק המתיישב עם מרחקי ההצבה שנקבעו בתכנית ג 6540/למבני מגורים .מצד שני ,המדובר
ברגישות נופית לא מבוטלת )מבחינת המצב התכנוני והעובדתי כאחד( ,ובאזור אשר לא קיימות בו
הפרות נופיות משמעותיות.

.31

אילו המדובר היה באזור הנמצא מחוץ למרקם העירוני ,או אם המדובר היה בבקשה הכוללת בנייה
בהיקף גדול יותר ,לא היה מקום להיעתר לבקשה כלל .אלא שהעובדה כי המדובר באזור הנמצא
במרחק של כ 100-מ' מאזור בו מתוכננות הפרות נופיות מאסיביות ממילא )על ידי הקמת השכונה(,
וכאשר המדובר בבנייה נמוכה ,בהיקף כולל של כ 324-מ"ר בלבד ,אשר תוסתר על ידי נטיעות
שיבוצעו במקום ,אנו סבורים כי ניתן ,בנסיבות החריגות של מקרה זה ,להתיר את הבקשה.

.31

מחוות הדעת הנופית אשר הוגשה לנו ,עולה כי הבנייה תוסתר ממרבית הכיוונים .כמו כן ,הואיל
והעורר מתחייב כי המדובר בלא יותר מ 25-ראשי צאן )ויש להחתימו על התחייבות בנושא זה( ,הרי
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שהדרך הקיימת יכולה לספק את צרכי הגישה לחלקה .הבנייה ,באם תיעשה על פי חוות הדעת,
תיצור מראה של טראסות אשר משתלבת עם הנוף החקלאי הקיים באזור .העובדה כי הדיר והמתבן
ייבנו בחלק הנמוך של החלקה ,תפחית אף היא את הפגיעה הנופית שנוצרת עקב הבנייה.
.32

על אף האמור לעיל ,אנו סבורים כי החלטתה של הוועדה המקומית לא הייתה בלתי סבירה .נהפוך
הוא  -החלטתה נמצאת במסגרת הסבירות לחלוטין .הבקשה הינה גבולית ,ואלמלא צומצמו
השטחים הכלולים בה ,ולא הייתה מוגשת הצעה להקטנת הפגיעה הנופית )אשר לא עמדה בפני
הוועדה המקומית( ,לא היה מקום להיעתר לה כלל .העובדה כי אנו משנים את החלטתה של הוועדה
המקומית נוצרה רק בשל הצמצום בפגיעה הנופית )אשר אין ספק כי הינה קיימת ,במקרה זה( ,בשל
גודלו המצומצם של הדיר ,וכן העובדה כי בשטח קיימים מבנים נוספים אשר השפעתם דומה
להשפעה שתיגרם בשל הקמת הדיר .בכל מקרה אחר ,לא היינו מתערבים בהחלטתה של המשיבה.

סיכום
.33

הערר מתקבל ,וניתן להוציא את ההיתר ,בכפוף לעמידת העורר בנספח הנופי אשר הוגש לנו על ידי
מתכננת הנוף מטעמו ,ובכפוף להתחייבותו של העורר כי הדיר לא יכלול יותר מ 25-ראשי צאן בכל
זמן נתון .כמו כן ,יש לקבל התחייבות להריסתם של המבנים ,היה ותאושר תכנית לשימושים
עירוניים על החלקה ,אשר תעמוד בפני ביצוע.
ניתנה ביום  ,1.3.2011פה אחד ,ע"י יו"ר הועדה מר דרור לביא-אפרת והחברים/ות:
מר מנדי בראון ,גב' רונית שרמייסטר וגב' אורלי עין-דר נעים.
_________________
שרון מיסטר
מ"מ 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' 289/10
ישיבת ועדת ערר מס' 009/2011
שנערכה ביום 01.03.2011
 .1פואד בשיר
 .2שאדי בשיר
העוררים
 נגד - .1הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל
 .2חסן חוסין גנאים
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' אורלי עין-דר נעים
גב' רונית שרמייסטר

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

נוכחים נוספים:
עו"ד סעיד ע'אליה
בשיר שאדי
עו"ד שגית דומיין
דורין פינרו
עו"ד רם אוזן
גנאים מוחמד
פלאח גנאים

 ב"כ העוררים עורר 2 ב"כ הוועדה המקומית מהנדס הוועדה המקומית ב"כ המשיב מס' 2 אחיו משיב 2 -עורך הבקשה

המשיבים

פרוטוקול הדיון
מר פינרו:
היינו אפילו פעמיים בוועדת הערר .יצא החלטת וועדת הערר בסיכום עם מספר סעיפים שהועדה המקומית
צריכה ליישם בהחלטה שלה .הוצאנו החלטה עם הטמעה של הסעיפים של וועדת הערר .אחרי שמבקשים
מילאו את כל התנאים ,כולל התנאים של וועדת הערר ,וכן התנאים שלנו ,למשל בקשה לקבל החלטה של
מועצה ארצית בקשר להקטנה קו בניין ,וקיבלנו גם את האישור הזה ,קיבלנו אישור משרד התחבורה
ואישורים נוספים .בסה"כ ראינו שמילאו את כל התנאים כולל הריסת המבנה שהיה כאן בתוך הכביש .הם
הרסו את המבנה ופרקו משטח בטון .יש בקשה חדשה בוועדה המקומית לתוספת חנות במקום המבנה
שנהרס בנסיגה של  2.30מ' .לא נשאר שום דבר .ההיתר הוצא לאחר שמולאו כל התנאים ושולמו כל
האגרות.
עו"ד ע'אליה:
אנו מאשרים שלאחר הגשת הערר הוסרה הבניה הלא חוקית שנקבע כתנאי למתן היתר .אבל הדבר הזה
קרה לאחר נתינת ההיתר וחתימתו .עכשיו זה הרוס ,לגבי בקשה חדשה ,זה לא חנות נרגילות ,בבקשה
החדשה אין עדיין החלטת המליאה .זה שייך במובן הזה שהעורר  2הוא הבעלים שם .הבקשה החדשה היא
להקים בניין במקום הבניין שנהרס ולזה אנו מתנגדים.
עו"ד אוזן:
זה היתר אחר ,זה לא קשור.
מר פינרו:
נבנו מספר עמודים בקומה א' ,ללא היתר ,אחרי החלטת וועדת הערר .הוועדה המקומית הוציאה צו
הפסקה והם הפסיקו .חלק מזה זה גם לגיטימציה לאותם עמודים ,אנו לאירועים כל מטרד או פגיעה.
מר גנאים:
אחרי החלטת וועדת הערר התחיל המבקש לבנות ,חשב המבקש שיש לו היתר והתחיל לבנות קומה שניה.
אני והוועדה המקומית עצרנו אותו.
עו"ד ע'אליה:
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אני חוזר על מה שנאמר בערר .הנסיבות השתנו ,עובדה שההיתר ניתן כשטרם נהרס הבניין ,וזה מה שעולה
מנספח ג' לתגובת הוועדה המקומית ,נספח ד' .לאחר שניתן ההיתר ,כל האגף המערבי נהרס וסולקה
הפסולת משם .טענו שלא התקיימו התנאים שקבעה כב' וועדת הערר וגם הוועדה המקומית ולכן לא צריך
לתת היתר .בהמשך לערר מס'  112/09שם טענו שלא קיבלנו הודעות כמחזיקים של מקרקעין גובלים ,שוב
הדבר חזר לעצמו ולמרות החלטה שיש לחלק את פרסום הקלה בין השכנים )מצטט תגובת הוועדה (.
הדברים האלה לא קרו ,לא קיבלנו הודעות אישיות .הופתענו שביום  25.10.10לאחר בירור ,יום למחורת,
התברר שניתן היתר כבר .נכון שהבניה סולקה ,אך צריך היה לתת לנו הודעה אישית כדי לתת אפשרות
להתנגד .אם היינו יודעים שיש בקשה ובקשה להקלה ,בקשה החדשה היתה בקשה חדשה או מתוקנת ,לכן
על אחת כמה וכמה היינו צריכים לקבל את הבקשה הזאת ולהתנגד .וניתן היתר כאשר לא היה בפנינו דבר.
בבקשה המתוקנת כפי שמופיע בהיתר ,הוסף שם חנות נעליים על קו אפס מצד מזרח לבניין הקיים בשטח
של  29מ"ר פלוס שירות ,אלה דברים חדשים .הבקשה המקורית מציעה רק בניה מעל בניה הקיימת.
מר גנאים:
זה לא נכון ,לא הוספתי שום דבר.
עו"ד אוזן:
זה הרחבת חזית ,טענות שטוען ב"כ העוררים חדשות ומפתיעות גם אותי.
עו"ד ע'אליה:
בהיתר החדש שבה בעקבות בקשה מתוקנת לאחר החלטת וועדת הערר היתה התייחסות לחנות נעליים.
איפה חנות נעליים?
עו"ד אוזן:
אני מציג שני היתרים  -זה שני היתרים שונים ,הוא הגיש ערר על אחד וטעון לשני.
מר גנאים:
זה היה בבקשה הקודמת ,זה בניין מנדטורי שקיים  50שנה ,מה אני אשנה בו?
מר פינרו:
אני מציג בקשה הקודמת ,עותק המשרדי.
תנאי שקשור למתנגד זה רק נסיגה של  3מ'.
עו"ד ע'אליה:
חוץ מהעניין שלמרות החלטה מיום  11.5לא קיבלנו כלום ,דבר שחוזר על עצמו שוב ושוב ,ואנו לא מקבלים
כלום ,וזה דבר שהוא חמור כלום.
חלקה  1ו 4אוחדו ומוגדרים כמגרש  .300בבניין הקיים יש שימוש שהוא לא חוקי ,הוא חורג .זה שימוש של
בית מרקחת .בבקשה הקודמת תואר השימוש כחנות לקוסמטיקה ותרופות ,אבל זה לא נכון והוועדה
אמרה שצריך לציין את המילה "בית מרקחת" ,אלא שכל מה שנעשה בבקשה החדשה נעשה אך לא היתה
התייחסות של הוועדה לעצם השימוש הלא חוקי כפי שפורט בתשובה לתגובה שהגשתי .אסור להשתמש
בבניין כבית מרקחת .לכן השימוש הזה הוא לא חוקי ,שונה מהשימוש המותר בתכנית ולכן מהווה סטיה
ניכרת תכנית ג 9169/יש שם רשימת תכליות.
מר גנאים:
טענות האלה הועלו בישיבה קודמת .אני מקריא מהערר הראשון שלו ,היתה תשובה לעניין הזה ,למה
לטחון מים?
מר פינרו:
בגלל זה ביקשנו לכתוב בית מרקחת.
עו"ד ע'אליה:
השימוש הזה מהווה שימוש חורג .גם בתכנית המאוחרת ל 9169אין שם בית מרחקת.
כשמוציאים היתר צריך להתייחס לשימוש המותר ,השימוש האסור הוא עבירה פלילית לכל דבר .הדבר
הזה מהווה מטרד לציבור ,זה משנה את אופי הסביבה.
מר גנאים:
בערר הקודם וועדת ערר התייחסה לטענה הזאת ,אני מפנה לפרוטוקול.
עו"ד ע'אליה:
עיינתי טוב בהחלטה הקודמת ולא ראיתי שם כל התייחסות לטענה הזאת.
מגרש  300איחד שתי חלקות  1ו .4הבקשה נשוא הערר הוגשה בלא שהתקבלה הסכמתם או חתימתם של
השותפים לחלקה .הם לא חתומים על הבקשה ,בניגוד לתקנות .לכן לא היה מקום לדון בבקשה
מלכתחילה .טענתי את זה בערר הקודם ,אני טעון את זה בערר הנוכחי .בערר הקודם לא קיבלתי תשובה
לעניין .התיק הוחזר לוועדה המקומית והוועדה המקומית היתה צריכה לשלוח לי את הכל ,אך לא שלחה
דבר .העדרה הסכמה וחתימתם של השותפים נזכר גם בהחלטת הוועדה המקומית )מצטט תנאים(.
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אני מפנה לנספח ב' לתגובה שצירפתי ,יש שם בעלים נוספים .לכן לא היה צריך לדון בבקשה הזאת.
על מגרש  300חלקה לא רגולארית ,יש שם בניין מערבי על גבול כביש  .63בהחלטה של וועדת הערר
נתבקשה ונקבעה הוראה לוועדה המקומית לבדוק את התאמתה הבניה לתכנית  12735המופקדת.
מר פינרו:
היא עדיין מופקדת ,יש התנגדויות.
עו"ד ע'אליה:
הערה הזאת צוינה בהחלטה של המלאה ,אלא שלא נבדק דבר ולא נעשה דבר.
עיינתי בתגובה של הועדה המקומית .חוץ ממשפט אחד שהוא סתמי )מצטט( לא הוגש ולא הוצג תימוכין
כלשהו .גוף מנהלי צריך לאסוף נתונים ולבסס את החלטתו על תשתית ראויה.
בדקתי ,והסתבר ,שבניין מערבי חורג לכביש  .63כשיש עבירות בניה לא ניתן להוציא היצר.
עו"ד דומיין:
בניין מערבי לא רלוונטי לבקשה הזאת.
עו"ד ע'אליה:
צירפתי גם סימונים ,נספח א' לתשובה לתגובה שלי .יש כאן חריגה של מספר מטרים.
מר גנאים:
אני מפנה לתכנית נקודתית שאושרה .כבר דיברנו על זה.
מתכנן של תכנית הכבישים  12735פספס את התכנית הזאת גם ולא הטמיע אותה .הגשנו לתכנית התנגדות
והוועדה מסכימה איתנו על זה.
מר פינרו:
המבנה המערבי הוסדר בתכנית נקודתית.
עו"ד אוזן:
בשלב זה ,אני מבקש לפסוק הוצאות על זמנינו של כולנו.
מר פינרו:
גם הוועדה המקומית מבקשת לפסוק הוצאות.
עו"ד ע'אליה:
הם נתנו הקלה לקו בניין המערבי ,למרות שהוא חורג מקו הבניין.
עו"ד דומיין:
הסברתי לב"כ העוררים שעה שלמה בטלפון שהמבנה המערבי לא כלול בהיתר נשוא הערר וגם לא מבוקשת
בו בניה.
עו"ד ע'אליה:
אני מפנה לסעיף  18לתשובה שלי .מדובר כאן בחלקה שצורת מוזרה ,לא רגולארית .יש ליתן משמעות לכל
חריגת בניה שם ,כאשר יש חריגה בחלקה כזאת זה פוגע בפרטיות.
אני טוען שאין לבחון את הבניה נשוא  416במנותק למה שקורה על שאר החלקות .הגישה הזאת נדחתה,
אני מפנה לפסיקה )מצטט( .לא ניתן לקבל החלטה על חלק מהמגרש .הדברים האלה צוינו.
יש כאן עניין של נספח חניה  -לא קיבלתי שום נספח חניה .אני מבקש לקבל את נספח חניה ולבדוק אותו
אצל מהנדס תחבורה מטעמי.
מר פינרו:
מה קשור להתנגדות? כל הסיפור הוא סה"כ נסיגת  3מ' .חבל על הזמן של וועדת ערר .הוא משתמש בנו
בתור כלי בסכסוך שכנים ,הוא סה"כ רוצה דרך גישה לשכן שלו .הוא מבזבז את הזמן שלכם ,זמן שלנו,
זמן של מבקר המדינה ,אי אפשר להמשיך כך!
עו"ד אוזן:
יש פה הרחבת חזית גם לעניין הנושא של חניות ,גם לנושא של המבנה המערבי שאין לו קשר להיתר הזה
ואין רלוונטיות לנושא הזה .לא הוגש שום ערעור או עתירה להחלטת וועדת הערר הקודמת ,הם בונים לפי
החוק .טענה שהעורר לא קיבל והוא לא מיצה את זכות הטיעון ,בטלה ,הזכות הטיעון שלו מבוססת .גם אם
טען העורר את הטענות שלו בזמן אמת ,לא היו אלה מתקבלות .לכן אני מבקש לדחות את הערר ולפסוק
הוצאות.
מר גנאים:
זה שתי חלקות שהיזם ואח שלו פועלים בשתי חלקות .לחצי השני נשלחו להם הודעות ,נעשה פרסום
בעיתונות.
מר פינרו:
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פעלנו לפי תקנות  2ב'  2 ,ג' ,הפרסום נעשה ב.15.8.08

עו"ד אוזן:
אני מפנה שוב להחלטת הוועדה מיום  - 1.7.10יש פה סקירה של כל התכניות ,אין פה ניגוד לתכניות ,כל
התכניות שציין חברי בערר ,לא רלוונטיות .מוסכם פה שמדובר במבנה מנדטורי ,ניתן לבנות באותו מפסל
וקומה שלישית בנסיגה של  3מ'.
לא טען העורר על כל פגיעה בו.
עו"ד דומיין:
אני חוזרת על כל מה שנאמר בתגובה לערר ,אין כל רלוונטיות לכל הטענות של העוררים ,אני מבקשת
לדחות את הערר ולחייב את העוררים בהוצאות.
עו"ד ע'אליה:
אני חוזר על כל מה שנאמר בתשובה לתגובת המשיבים.
אני מבקש שתינתן החלטה בערר.
_________________
דינה קרסיק
קלדנית ועדת הערר

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

ועדת ערר מחוז הצפון – בנין לב העסקים ,רח' המלאכה  ,3ת"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' 007+023+027/11
ישיבת ועדת ערר מס' 009/2011
שנערכה ביום 01.03.2011
 .1כרם טאטור
 .2חוסין טאטור
 .3חסן טאטור
 .4אמינה טאטור
 .5משפחת סאלח טאטור
 .6עיאד יוסף
 .7עיאד חוסאם עווד
 .8עיאד חוסין

העוררים בערר 007/11
העוררים בערר 023/11
העוררים בערר 027/11

 נגד -.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' רונית שרמייסטר
גב' אורלי עין-דר נעים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים
עיאד חוסאם עווד
עיאד חוסין
המשיבים בערר 007/11
עיאד יוסף
אמינה טאטור
משפחת סאלח טאטור
כרם טאטור
חסין טאטור
המשיבים בערר 027/11
חסן טאטור

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

נוכחים נוספים:
 עורר1טאטור כרם
עו"ד מוחמד איבראהים  -ב"כ העוררים מס' 6,7,8
 עורר 6יוסף עיאד
 מטעם העוררים 6,7,8אוסמה עיאד
 מודד מטעם העוררים 6,7,8כילאני מועתז
 מהנדס הוועדה המקומיתיוסף חביב
פרוטוקול הדיון
העוררים  4-5זומנו כדין לדיון אך איש מטעמם לא התייצב ,למרות שמתנו מעל רבע שעה .בהתאם לתקנה
 9לתקנות התכנון והבניה )סדרי הדין בועדות ערר( התשנ"ו  1996אנו מחליטים לדון בערר בהעדרם.

_________________
דינה קרסיק
קלדנית ועדת הערר
מר טאטור:
הזמנה לעו"ד שלי הגיע לשעה  ,9.30דיברתי איתו וזה מה שהוא אמר לי.

_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
יו"ר ועדת הערר
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מר חביב:
מדובר בתשריט חלוקה ,אני מציג תכנית ג) 12614/להלן":התכנית"( שקיבלה תוקף ב 20.4.10ומטרה שלה
שינוי יעוד למגורים למלאכה ותעשיה .החלקה בחלק ממנה היא בתחום התכנית ובחלק בתחום של תכניות
ישנות .אני מציג את גבולות החלקה על תשריט התכנית.
הוגש תשריט חלוקה תכנונית שמבוסס על התכנית והוא תואם לתכנית הזאת .החלקה כוללת  5מגרשים
ורצועת החשמל ,שצ"פ ושפ"פ .אין טבלת בעלויות ואנו שלחנו הודעות לפי תקנה  2ב' .חלוקה בתכנית היא
חלוקה מנחה .החלוקה הזאת ,יש החינה לגבי חלוקות ,בסעיף ג' כתוב )מצטט( .הוגש פה תשריט שמחלק
את החלקה הזאת לא למגרשים מינימאליים ,אלא מגשרים כתוצאה מתכנון הקיים למתחמים בהתאמה
ליעודי הקרקע הקיימים .החלוקה בתכנית היא מנחה .לא צריך להיכנס לכל מתחום ולהתחיל לחלק אותו
למגרשים כל עוד לא יודעים את החזקות הספציפיות בקרקע .החלוקה לא מונעת לחלק כל מתחם לפי
התכנית .מגרש יחולק בעתיד לפי המסומן בתכנית או בסטיה מהמסומן.
התשריט הזה הוגש במטה מסוימת .הוגשה פה בקשה להיתר .התשריט תואם תכנית ,אין פה סטיות .אין
פה חלוקה קניינית ,הסכסוך ביניהם הוא לגבי בעלויות.
עו"ד עמראן ח'טיב ,ב"כ העוררים  4-5מצטרף לדיון באיחור של חצי שעה.
מר חביב:
המגרש נשוא בקשה להיתר הוא מגרש נשוא העררים ,הטעה שהוא מחזיק יותר ממה שמגיע לו וזה לא
הקרקע שלו .זה הטענות .אפשר להתווכח אם התשריט הוא טוב או לא טוב ,אך הוא עדיין תשריט חלוקה
תכנוני.
מגיש הבקשה אין לו בעלות בטאבו על כל המגרש .המגרש נולד בתכנית .יש לו בעלות בחלקה .אחד
התנאים שלנו ,הרי בהחלטת שלנו נשלחו הודעות לפי  2ב' ,היה סעיף אחד שהוא צריך לנצל את הזכויות על
פי מה שרשום בטאבו .אם יש לו  300מ"ר בטאבו ,הוא צריך לנצל את הזכויות בהתאם .היה ויכוח בוועדה
הזאת בנושא הזה .השאלה האם הזכויות שלו יכולות להתפרס על כל המגרש או הוא יכול לבנות על ספציפי
במגרש.
ג'וזף קופטי ,מהנדס מטעם העוררים ,מצטרף לדיון באיחור של חצי שעה.
עו"ד מוחמד יוסף ,ב"כ העוררים מס'  ,1,2,3מצטרף לדיון באיחור של  35דקות.
מר חביב:
אני דווקא חושב שצריך הליך של ריכוז זכויות .אני רוצה שהליך כזה יהיה בהליך מוסדר של הסכמת
בעלים.
יש פה שני הליכים  -חלוקה תכנונית ואחר כך הגשת בקשה להיתר בניה .השאלה כאן האם מותר למבקש
ההיתר לנצל את הזכויות בניה שלו או לא ,כי אז אפשר להגיע למצב אבסורדי כשבעלים אחר יבוא ויבנה
על הגג שלו .הטענות בהתנגדויות הן קנייניות.
עו"ד יוסף:
אי אפשר לקחת חלקה וליצור תתי-חלקות ,אין פה פתרון גישה לתתי חלקות האלה .אין תכנון.
לאחר התפרצויות חוזרות ,מר יוסף עיאד יוצא מאולם הדיונים.
עו"ד יוסף:
חלוקה מידתית היא גם חלוקה בנטל של הפרשות לצרכי ציבור .אני מתנגד שתהיה חלוקה כזאת ,אמנם
אין בה עניין של זכויות ,אשר במושע ,מצד שני תוספים מגרש אחד שהוא נבנה כ 600מ"ר ,עם גישה.
למבקש הזה יצא  384מ"ר .אין להם זכות להגיש בקשה בגלל שאין להם מגרש מינימאלי .שילכו לפי , 122
לכל מקום יש ערך אחר .צריך פה טבלאות איזון ,טענו את זה בוועדה המקומית .בהוראות התכנית צריך
להכין תשריט ,אבל הוא צריך להיות תואם תב"ע ותשריט לרישום .אני מפנה לסעיף  1.3לתכנית.
עו"ד חטיב:
לוועדה המקומית יש סמכות לעשות תשריט ללא הסכמה ,שהוועדה תיזום תשריט כולל .הפרדה בין זכות
תכנונית לבין קניינית לא נכונה .זה קשור ותלוי אחד בשני.
עו"ד יוסף:
למי שיש לו גרגיר אחד ,זה הפרדה קניינית לא נכונה .אין לחשב את זכויות המבקשים ברוטו ,זה לא נכון
תכנונית .לא ניתן לכפות על שאר הבעלים חלוקה לפי ראות עיניו של המבקשים.
אני מבקש לקבל את הערר ,אני חוזר על כל טענותיי שפורטו בערר .אני מבקש לדחות ולא להשהות את
הבקשה להיתר.
עו"ד חטיב:
אני מצטרף לדברי חברי עו"ד יוסף .טענות קנייניות ותכנוניות קשורות זו לזו ,כל תכנית חלוקה צריכה
להיות כוללת ולצרכי רישום ע"מ לפתור את כל המחלוקות .לשאלת יו"ר למה אני לא הגשתי תכנית חלוקה
כוללת ,אני משיב כי הוועדה תגיש תכנית חלוקה כזאת .המבקשים רכשו קרקע במושע והם ידעו מה הם
רוכשים.
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מר טאטור:
לשאלה למה לא הגשנו חלוקה כוללת ,אני אומר שלא היתה שום הזדמנות מאז שאושרה התכנית ,ישר
הגישו תשריט החלוקה וקבעו לנו עובדה בשטח .אנו בעד חלוקה ,אך חלוקה צודקת אשר תפתור בעיות
תכנוניות .אנו רוצים לבנות שם ,אל תפתרו בעיה של אחד ,אנו מבקשים חלוקה כוללת שתכלול גם אותנו.
עו"ד אברהים:
אני מבקש להחזיר את מר יוסף עיאד לאולם הדיונים.
מר יוסף עיאד חוזר לאולם הדיונים.
עו"ד אברהים:
אני חוזר על התשובה שהגשתי ועל הערר.
זה תיק עקרוני ויש פה גם מצוקה של אנשים .מדובר פה באנשים שרכשו ממשפ' טאטור קראו לו .300/2/3
קו חשמל צריך להתרחק ממנו  20מ' מהציר ,מה שנשאר פה זה חתיכה קטנה .אנשים האלה גרים בנצרת
והקרקע מאוד יקרה ,באו לריינה וקנו ממשפ' טאטור ,הם יזמו ושילמו מכיסם ונשאו בכל הוצאות התכנון
של התכנית ג .12614/טאטור רשום גם בתכנית .אחרי שעברו את ההליך והתכנית אושרה ,באו ויזמו את
התשריט החלוקה התכנוני .הניצול התכנוני הוא נקבע לא אחד ע"י ביהמ"ש העליון בפרשת סלבנה .אחרי
פס"ד של העליון התחלנו להשתמש וגם אתם כוועדה ,אנשים התחילו להשתמש במנגנון של חלוקה
תכנונית.
צירפתי לתשובה החלטת וועדת הערר בכפר מנדה .באו אנשים והגישו בקשת בניה במקביל .חברי הגיש
התנגדות לתשריט ,הוועדה המקומית היתה בסדר הפעם ,אפילו פרסמה  2ב' בעיתונות .חברי הגיש
התנגדות וטען שהפרסום לא עבר  14יום ,כאשר ההתנגדות כבר היתה בפנים.
עו"ד יוסף:
זה פרסום אחר ,זה פרסום הקלה.
עו"ד אברהים:
חבריי טענו לפרסום כשהגישו התנגדותו טענות אחרות שהן קנייניות .למעשה ,החלוקה המוצעת תואמת
את המגרש לפי התכנית ואני סבור שניתן לאשר את החלוקה בתכנית כפי שהיא כי זה תואם בקטע
הרלוונטי .אני בדעה שאפשר היה לאשר את החלוקה ,אך אם הוועדה תראה לנכון להחזיר את זה לוועדה
המקומית בפן התכנונית ,ניתן ליתן הוראות ולהמשיך מאותו שלב בו עצרנו ולא לחזור על אותו תהליך.
העררים האלה גויסו ע"י אותו מתנגד והטענות די דומות .היה והוועדה תראה לנכון שיש לתקן את
החלוקה ,אני מבקש להורות לוועדה המקומית לתקן ולא להחזיר את זה לדיון.
היום הגישה צריכה להיות תוך התחשבות במצוקת בניה במגזר הערבי ולנסות להקל בקטע הזה ולהשאיר
את מה שקבוע ביהמ"ש וועדת ערר .אנו מסתכלים על רישוי על בסיס הלכת מור ,אשר אמרה מספיק
למעשה אחוז אחד בבעלות כדי לבקש בניה .לפי נסח רישום יש למרשיי מעל  500מ"ר .היה ובעתיד יהיו
טענות קנייניות ,זה יבוא על פתרון ע"י תשלומי איזון או פיצוי .היום בגלל אי זמינות מגרשים לבניה
אנשים ,עוברים לנצרת ,בונים ללא היתר וזה יוצר מעמסה על רשויות .אני מציג תמונה של קרקע בשפרעם
אשר לא ניתנת למימוש היא למגורים אבל כבר  10שנים בבתי משפט.
אני מבקש לתת החלטה שלא היה מקום להשהות את הרישוי וניתן להמשיך בהליך רישוי.
עו"ד יוסף:
הוועדה המקומית פרסמה לפי  ,149על זה חברי אומר טענתי נגד הפרסום .הוועדה מטעה את האנשים .אין
פה .149
עו"ד אברהים:
יש פרסום הקלה.
עו"ד יוסף:
מה שחברי אמר זה לא בדיוק מה שאמרתי .לא היה מקום לפרסום לפי  ,149אני שואל למה היה פרסום.
מר כילאני:
אולי היתה טעות של הוועדה ,לא צריך לחשוב ישר שזה משהו קרימינאלי.
מר טאטור:
אני מגיש מכתב  ,הבחור הזה שמכר את המגרש הזה ,הוא מציין כי למרות שיש לו זכויות בקרקע והוא
רשום בטאבו ,לא קיבל הודעה לפי  2ב'.
עו"ד אברהים:
האישר הזה שמתנגד הוא מקבל קרקע מסחרית.
אני מבקש לקבל את הערר שלי ולדחות את העררים של חלוקה מפני שלא ראיתי שום נימוקים תכנוניים
המצדיקים.
מר כילאני:
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אני ערכתי את תשריט חלוקה.
אף אחד לא השתתף עם המבקשים בהוצאות התכנית .בקשר לתשריט החלוקה ,לא נכון שצריך לחלק את
החלקה למגרשים של  500מ"ר ,אני יכול לחלק למתחמים ,למה שאפתור בעיה של כל השכונה?
מר טאטור:
אני רוצה שתהיה תכנית כוללת ושתכלול את כולם.

מר כילאני:
יצרנו את המגרשים גדולים .במגרש של מר עיאד התשריט מימש את התב"ע ,חוץ מחלוקה מנחה .אפשר
לחלק כל מתחם בשלב יותר מאוחר.
מר אברהים:
למבקשים יש  554מ"ר.
עו"ד יוסף:
זה ברוטו.
מר עיאד אוסמה:
אני לא חושב שניתן להגיע פה לפתרון מוסכם.
מר כילאני:
אי אפשר רק להתנגד ,שיגישו פתרון חלופי.
מר חביב:
בקשר לחלוקה ,אם תבקשו תיקון תשריט ,אני מבקש שהדיון יוחזר לוועדה המקומית מאותה נקודה עם
אותם מתנגדים ,לא לחזור להליך של שליחת הודעות מחדש.
אנו אישרנו את החלוקה בתנאים ,לא השהנו את הדיון .הבקשה שלי שאנו לא נחזור להליך של  2ב' ,אלא
נזמין את המתנגדים שהתנגדו לתשריט הקודם ,הרי תשריט המתוקן הוא לא תשריט חדש.
_________________
דינה קרסיק
קלדנית 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' 008+021+040/11
ישיבת ועדת ערר מס' 009/2011
שנערכה ביום 01.03.2011
 .1כרם טאטור
 .2חוסין טאטור
 .3חסן טאטור
 .4אמינה טאטור
 .5משפחת סאלח טאטור
 .6עלי עבד אלטיף טאטור

העוררים בערר 008/11
העוררים בערר 021/11
העורר בערר 040/11

 נגד -.10הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים
 .2עלי עבד אלטיף טאטור
 .3האני טאטור
 .4השאם טאטור
המשיבים בערר 008/11
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 מוחמד יוסף
עו"ד עמראן ח'טיב
כרם טאטור
האני טאטור
באסם טאטור
אישאם טאטור
יוסף חביב
עו"ד מוחמד אברהים
מר מרג'יה

 ב"כ העוררים מס' 1,2,3 ב"כ העוררים מס' 4,5 עורר 1 עורר עורר עורר מהנדס הוועדה המקומית ב"כ המשיבים 2-4 מטעם המשיבים 2-4פרוטוקול הדיון

מר חביב:
בנוסף לתכנית  12614שאושרה ב ,2008יש פה תכנית נקודתית שאושרה ב .2010תשריט החלוקה בהתחלה
נדחה ,הגיע לוועדת הערר אשר סברה שיש מקום לאשר את התשריט .דנו בהתנגדויות לאחר הליך לפי  2ב'.
אחד המתנגדים הוא יוזם התשריט הזה כי בהחלטה שלנו אמרנו שהיות וזה תשריט תכנונית ,אם אין
חתימת כולם ,צריך לעשות הקצאה מגרשים בלי בעלות ועל זה הוא מתנגד .הדיון בתשריט היה פה בתיק
ערר  ,10/10והחלטה אומרת כך )מצטט(.
מר טאטור:
תכנית הזאת לחלקה של  49דונם .נראה פה רק חלק קטן מהחלקה ,שלא מראה את כל החלקה .אפשר
לראות את חלק של הכביש ,יש המון מבנים קיימים בצד הדרומי שלא מראים אותם ,בן היתר יש שם מטע
זיתים שלא סומן ,החלוקה הזאת לא תואמת מציאות.
עו"ד יוסף:
אני מבקש למשוך את העררים שלי.
החלטה
לאור הודעת ב"כ העוררים ,העררים  21/11ו 40/11נמחקים.
_________________

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

דינה קרסיק
קלדנית ועדת הערר
לאחר מתן החלטה העוררים וב"כ בתיקים  21/11ו 40/11יוצאים מאולם הדיונים.

מר מרג'יה:
הערר של יזם התכנית  -אנו מבקשים להשאיר את הטבלאות .אם המתנגדים כבר לא מתנגדים ,למרות
שיש לי את ההתנגדות של מר טאטור ,ההתנגדות שלו לא לגבי התשריט שלנו ,אלא תשריט שבצד השני .יש
לנו חתימות של כולם ,חוץ מטאטור שחזר בו מהערר .אני לא קובע בעלויות ,אני כותב מה מי מחזיק.
באזור הזה שחולק לכל אחד מהשלושה מגיע  3תת חלקות ,נעשה איחוד וחלוקה בביהמ"ש בשנת  .'77על
סמך החלוקה הזאת הוועדה המקומית אישרה תשריטי חלוקה עם שמות ות.ז .אפילו בלי להחתים את
השאר.
מר חביב:
היו ימים .לא אישרנו תשריטים.
מר מרג'יה:
אבל אישרו בעבר.
מר חביב:
פה זה קרקע חדשה שהופרשה למגורים .בזמנו הגענו לפה כי אז ביקשנו ממגיש הבקשה לשלוח הודעות לפי
תקנה  2ב' .ניסו לשכנע אותנו שאין צורך לפי הסכם הזה .לאחר הליך בוועדת הערר ,נשלח  2ב' ,אושר
התשריט .ניסו לשכנע אותנו כל הזמן שלא צריך לשלוח הודעות לפי ההסכם הזה.
מר טאטור:
הוועדה במשך עשרות שנים התנהגה לפי מדיניות שהיא מאשרת תשריטי חלוקה החתומים ע"י בעלים.
התשריט שלנו חל כל שטח התכנית .אין שום פגם בתכנית שלי ,היא מאושרת .על סמך תשריטי חלוקה
האלה נבנו עשרות מבנים ,כמעט ישוב שלם.
מר מרג'יה:
יגאל אזולאי ,בודק תכניות בוועדה המקומית ,בדק את התשריט ,כל החתימות אחת-אחת .כל הבעלים
חתומים .כולם מסכימים לחתום ,אני אחתים את מי שחסר .מי שלא חותם נשלח לו הודעה לפי  2ב'.
מר חביב:
אני רק רוצה להבהיר כי בתיק הבניה גם תהיה תקנה  2ב'.
מר טאטור:
ישבנו עם בודק תכניות ,לקח שנתיים לקבל את החתימות ,ובסופו של דבר אומרים לי להוריד את הטבלה.
מר מרג'יה:
אני רוצה שתהיה החלטה עקרונית לגבי כל תשריטי חלוקה .אני מבטיח שאחתים את כולם.
לאור ההסברים שקיבלתי במהלך הדיון ,אני מבקש למחוק את הערר .אנו נשלים את החתמות.
החלטה
לאור הודעת העורר ,הערר מס'  8/11נמחק.
_________________
דינה קרסיק
קלדנית 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' 009+022/11
ישיבת ועדת ערר מס' 009/2011
שנערכה ביום 01.03.2011
 .1כרם טאטור
 .2חוסין טאטור
 .3חסן טאטור
 .4אמינה טאטור
 .5משפחת סאלח טאטור

העוררים בערר 009/11
העוררים בערר 022/11

 נגד -.11הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים
.12עיאד חוסאם עווד
.13עיאד חוסין
.14עיאד יוסף
המשיבים
009+022/11
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' רונית שרמייסטר
גב' אורלי עין-דר נעים
נוכחים נוספים:
עו"ד מוחמד יוסף
עו"ד עמראן ח'טיב
כרם טאטור
האני טאטור
באסם טאטור
אישאם טאטור
יוסף חביב
עו"ד מוחמד אברהים
מר מרג'יה

בעררים

 יו"ר ועדת הערר נציגת מתכנן המחוז נציג ציבור נציגת ציבור ארגון הגג של מקצועות הבניה והאדריכלות ב"כ העוררים מס' 1,2,3 ב"כ העוררים מס' 4,5 עורר 1 עורר עורר עורר מהנדס הוועדה המקומית ב"כ המשיבים 2-4 מטעם המשיבים 2-4פרוטוקול הדיון

החלטה
התיקים הללו אוחדו עם תיקים  7/11,21/11ו 27/11-ופרוטוקול בתיקים הנ"ל הוא גם פרוטוקול עררים
הללו.
_________________
דינה קרסיק
קלדנית 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'7/11+23/11+27/11+9/11+22/11 :
סימוכין ועדה מקומית/6 :ח13/17511/נ +
201006100
מקום הבניה :ריינה
 .1כרם טאטור
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החלטה
.1

בפנינו חמישה עררים מאוחדים ,הנוגעים לתשריט חלוקה אשר הוגש על חלקה  13בגוש 17511
)להלן" :החלקה"( וכן בקשה להיתר בנייה על חלק מהחלקה ,אשר הוגשו על ידי העוררים בערר
) 27/11להלן" :המבקשים"( .העוררים בעררים  7/11ו 9/11-והעוררים בעררים  22/11ו23/11-
)להלן" :המתנגדים"( הינם שותפים רשומים אף הם בחלקה.

.2

על החלקה חלה תכנית ג) 12614/להלן" :התכנית"( ,אותה יזמו המבקשים )הם היחידים החתומים
כיוזמי התכנית ,יחד עם המועצה המקומית ריינה ,וזאת על אף שגם נציג ממשפחת המתנגדים רשום
כיזם( .התכנית משנה את ייעוד הקרקע מייעוד חקלאי ,לייעוד של מגורים .תשריט התכנית כולל גם
חלוקה מנחה ,ונקבע בסעיף  1.2לפרק ג' לתכנית ,כי תנאי להוצאת היתרי בנייה יהיה אישור תשריט
או תכנית איחוד וחלוקה ,כנדרש בחוק .התכנית גם קובעת כי גודל המגרש המינימאלי המותר
לבנייה באזור המגורים הוא  500מ"ר )עם הסתייגות מסוימת לגבי מגרשים צמודי שפ"פ ,שאינה
צריכה לענייננו(.

.3

המבקשים ,אשר מעוניינים לבצע בנייה של בית מגורים על החלקה )על השטח אותו רכשו הם מבני
משפחת המתנגדים( ,הגישו תשריט חלוקה ,אשר אינו מבצע חלוקה למגרשים בהתאם להוראות
התכנית ,ואף אינה תואמת את גודל המגרש המינימאלי הנדרש ,אלא יצרה מגרש אחד למגורים
בשטח של  506מ"ר )הנמצא על השטח עליו הוסכם ,לטענתם ,כי הם רוכשים( ,אשר הינו בהתאם
לחלוקה המנחה שבתכנית ,ויצרה מתחמים גדולים בשטח של  3.5 - 2.3דונם ליתר אזור המגורים,
מתוך כוונה שאלו יחולקו בעתיד על ידי המתנגדים ובני משפחתם )אשר ככל הנראה מסוכסכים
בינם לבין עצמם ,ואינם מגיעים להסכמות כלשהן לגבי דרך החלוקה הנכונה על הקרקע( .בנוסף,
הגישו המבקשים בקשה לבנייה על המגרש הקטן.

.4

המשיבה מס' ) 1להלן" :הוועדה המקומית"( שלחה הודעות לכל הבעלים ,ואף ביצעה פרסום
בעיתונות של התשריט והבקשה .אלא שבשל טעות ,נרשם כי המדובר בבקשה להקלה )על אף
שלכאורה אין הקלה מהוראות התכנית( .המתנגדים הגישו התנגדויות הן לתשריט ,והן לבקשה
להיתר ,כאשר הם טוענים כי אין מקום לאשר את תשריט החלוקה מסיבות טכניות ,וכי אם
החלוקה תאושר ,משמעותה היא כי המבקשים מקבלים יותר שטח "נטו" )לאחר הפרשה לצרכי
ציבור( ממה שהם זכאים לו ,על פי הרשום בלשכת רישום המקרקעין.
הוועדה המקומית דחתה את טענות המתנגדים ,מאחר והובהר כי הבנייה אינה יוצרת חלוקה
קניינית ,אלא תכנונית בלבד .השאלה האם למבקשים יש מספיק זכויות בכדי לממש את הבנייה
אותה הם מבקשים לבצע ,אינה סוגיה אשר צריכה להתברר במוסדות התכנון .הוועדה אף ציינה כי
מאחר ואין פעולה מכוח סעיף  122לחוק ,אזי אין כל סוגיה של הקצאת מגרש מסוים לבעלי זכויות
כלשהם בחלקה ,ועל כן אין מקום לעסוק גם בסוגיית האיזון .בנוסף ,הוועדה המקומית סברה כי
הואיל והתשריט תואם את הוראות התכנית ,ניתן לאשרו.

.5

לגבי הבקשה להיתר ,עיכבה הוועדה המקומית את החלטתה בעניין ,עד למתן החלטה סופית
בתשריט החלוקה שהוגש אליה .כן התבקשו המבקשים להראות כיצד יוכלו הבעלים האחרים לנצל
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את הזכויות במגרש לאחר ניכוי השטחים הציבוריים ,מאחר ולטענתה אין למבקשי ההיתר שטח
רשום מספיק לצורך קבלת המגרש.
.6

מכאן העררים שבפנינו .המתנגדים טוענים כי לא היה מקום לאשר את תשריט החלוקה ,וכי היה
מקום לדחות כליל את הבקשה להיתר ,בשל העובדה כי נפלו פגמים בפרסום ,וכן בשל העובדה כי
אין מקום לאפשר למבקשים לקבל זכויות יש מאין  -הואיל ואין להם את כל הזכויות הנדרשות לשם
קבלת מגרש בגודל המגרש המינימאלי ,סבורים הם כי יש להסדיר את הנושא הקנייני ,בטרם תבוצע
פעולה כלשהי על המגרש .המבקשים ,מצדם ,סבורים כי אין מקום לדחות את הבקשה להיתר ,וכי
יש להתיר להם את הבנייה ,בכפוף לכך שתינתן למתנגדים האפשרות לפנות לבית המשפט המוסמך,
על מנת שיבחן את השאלה הקניינית.

.7

ככל שהמדובר בתשריט החלוקה ,הרי שיש לדחות את טענות המתנגדים לגביו ,אולם לא ניתן גם
לאשרו ,כפי שאושר .ככל שהדבר נוגע לטענות כאילו המגרש המוצע אינו תואם את זכויות
המבקשים על הקרקע ,הרי שצדקה הוועדה המקומית כאשר קבעה כי החלוקה כלל אינה קובעת
זכויות בה .דברים אלו מבוססים על האמור בעע"ם  8748/03ועדת ערר מחוז תל אביב נ' סילבנה
לוסי פואה ואח' ,פורסם במאגר נבו ,שם נקבעו הדברים הבאים ,הצריכים גם לענייננו:
"אינני רואה צורך לדון  -בעקבות טענותיהן של ועדת הערר ושל הועדה המקומית  -בשאלה אם
להוראת סעיף  141לחוק משמעות קניינית ,מן הטעם שהשאלה שהועמדה להכרעה בערעור מצויה
כולה במישור התכנוני ולא במישור הקנייני .אכן היבטים תכנוניים אינם מנותקים מהיבטים קנייניים
)ראו ,בין היתר ,ש' רויטל דיני התכנון והבניה )מהדורה  ,22כרך א(  ;19ש' רויטל "דיני תכנון ובנייה
ודיני הקניין" מקרקעין א ) ;3 (2002) (6מ' בניאן דיני מקרקעין  -עקרונות והלכות )מהדורה שניה,
 ;707 (2004מ' בניאן "האם קיים קשר בין זכויות תכנוניות לבין זכויות קנייניות?" מקרקעין ב )(1
) (39 (2003אך אין הם כרוכים זה בזה לבלי היפרד .עמד על כך פרופ' מ' דויטש בציינו:
"אין צריך להרחיב ,כי זכות הבנייה ,מבחינת דיני הקניין ,מצוייה במישור
אחד ,וקיומו של היתר בנייה מן הועדה המקומית ,היא עניין למישור אחר .קיומו של
היתר בנייה אינו מצביע על כך שהבנייה היא חוקית ,אלא אך ורק על כך ,כי היא חוקית
מבחינת דיני התכנון והבנייה .עדיין אין מניעה כלשהי לתקיפה של הבנייה על-פי דיני
הקניין )והנזיקין( ,לפי הכללים הרגילים .רשויות התכנון אינן בודקות את התקינות של
הבנייה מן הצד של זכויות הקניין ,וכל בעל דירה יכול להשמיע התנגדות ,אשר תישקל
לגופם של דיני התכנון בלבד" )מ' דויטש קניין )תשנ"ז ,כרך א( .(695

נושא דיוננו הוא ,כאמור לעיל ,הגשתו של תשריט האיחוד לועדה המקומית ולא אישורו של התשריט
על ידיה ובוודאי שלא רישומו בפנקסי המקרקעין .אולם ,אפילו מטרתו של הבעלים לזכות בבוא העת
ברישום כזה ,אין למנוע ממנו בשל כך את ההליך התכנוני של הגשת תשריט איחוד בלי חתימותיהם
של יתר הבעלים .בגדר הליך זה יהיו הבעלים המתנגדים לבקשה רשאים להגיש התנגדויות ואף לפנות
לערכאה המוסמכת לשם קבלת סעד .על כך נאמר כי:
"מתן הזכות לבקש היתר לאחד מבעליו של נכס אין בו כדי לפגוע
בזכויותיהם הקנייניות של בעלים אחרים של אותו נכס .עומדות לבעלים האחרים
האפשרות והזכות לפנות לערכאות המוסמכות ולקבל אותם סעדים ,להם הם זכאים
מכוח זכות הבעלות שלהם בנכס ומכוח היחסים המשפטיים המחייבים בינם לבין
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הבעלים ,אשר ביקשו את ההיתר ,אם על-ידי סעד שימנע מתן ההיתר או שיאסור בנייה
על-פיו ) " - - -דברי השופט ת' אור בענין מור ,בעמ' .(148
עוד ייאמר כי אפילו יש צורך בחתימותיהם של כל הבעלים לשם רישומו של תשריט מאושר בפנקסי
המקרקעין ,כטענת הועדה המקומית ,אין להשליך מכאן על הגשתו של תשריט איחוד לועדה המקומית.
כאמור לעיל ,אישורו של תשריט איחוד מצוי במישור התכנוני; האפשרות לרשום אותו בפנקסי
המקרקעין אחרי אישורו אינה מעבירה את האישור למישור הקנייני .כך נאמר כי:
"תכנון ,ככלל ,אינו מודרך על פי בעלויות; הוא הליך פונקציונלי הנגזר
מהצרכים התכנוניים ,ולא אחת הוא נקבע במנותק מהבעלות" )צ' אילוז "מעמדם
המשפטי של בעל מגרש והבעלים הרשום במגרש שנוצר בתכנית לחלוקה חדשה"
מקרקעין א ).(63 ,62 (2002) (4

)ההדגשות הוספו  -ו.ע.צ(.
.8

על כן ,תשריט החלוקה צריך להיבחן מבחינה תכנונית בלבד .אין מקום לבחינת הסוגיות הקנייניות
הקשורות בקרקע ,שכן ,כפי שפסק בית המשפט העליון ,העובדה כי ניתן יהיה לרשום את התשריט
בעתיד )לאחר השלמת ההליכים הנדרשים( ,בכדי להעבירו לתחום הקנייני .יש לבחון את ההיבט
התכנוני בלבד ,ואם נמצא כי החלוקה תואמת את הוראות התכנית ,ומאפשרת את מיצוי זכויות
הבנייה על פי הוראות אלו ,יש לאשרה .על כן ,יש לדחות כליל את טענות המתנגדים בעניין זה.

.9

מאידך גיסא ,אין מקום לקבל את התשריט ,כפי שהוצע ,כאשר במקום ליצור מגרשים ,הוא מייצר
"מתחמים" ,אשר אינם מאפשרים הוצאת היתרי בנייה ,ללא הליך נוסף של חלוקה .זו אינה מטרת
התכנית ,והדבר אינו מתיישב עם הדרך אותה מתווה החוק לביצוע חלוקה .כך ניתן ללמוד ,לדוגמה,
מהאמור בעת"מ )חי'(  18904-05-09מוחמד לוטפי אבו מוך נ' ועדת הערר לתכנון ולבניה מחוז חיפה
ואח' ,פורסם במאגר נבו:
"התכנית המוצעת מקדמת אולי את עניינו של העותר ,ומאפשרת לו להגיש תכנית נוספת לאיחוד
וחלוקה של המתחמים ,אולם כוללת בחובה קשיים רבים שרק יקשו על בעלי הזכויות וימנעו מהם את
מימוש זכויותיהם .תכנית המתאר ענ 360/באה לעולם בדיוק כדי להבטיח חלוקה ברורה למגרשי
בניה ,להבטיח דרכי גישה ולאפשר בניה כדין על פי התכנית .התכנית המוצעת אינה הולכת בתלם
שקבעה תכנית המתאר.
אמנם תכנית המתאר כוללת הוראות גמישות ומאפשרת סטייה מחלוקת המגרשים הרעיונית אולם
הסטייה אליה מכוונת התכנית הינה בגבולות מגרשים ספציפיים וכדומה וברי כי אינה מיועדת לאפשר
סטייה באופן של קביעת מתחמים במקום חלוקה למגרשים".

.10

על כן ,היה על הוועדה המקומית לדרוש כי החלוקה המוצעת תיערך בהתאם להוראות התכנית ,כך
שתבוצע חלוקה התואמת את הוראותיה ,על פי החלוקה המנחה המוצעת בה )או למצער ,על ידי
יצירת מגרשים התואמים את גודל המגרש המינימאלי ,והמאפשרים את מיצוי הזכויות בהתאם
להוראות התכנית ,כך שתתאפשר בנייה של  4יחידות לדונם במקום ,על בסיס של שתי יחידות לכל
מגרש( .הוועדה המקומית לא דרשה זאת ,ועל כן אנו נורה על ביצוע התאמות אלו .לאחר שאלו
יבוצעו ,ניתן יהיה לאשר את תשריט החלוקה ,ללא כל צורך בהליכים נוספים ,ובלבד שהמדובר
בחלוקה התואמת את הוראות התכנית .למותר לציין כי חלוקה התואמת את הוראות התכנית אינה
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צריכה להיות נתונה לערר ,שכן המדובר למעשה בתקיפה של התכנית עצמה ,ולזאת אין להסכים .מי
שלא התנגד לתכנית ,אינו יכול לקבל הזדמנות שניה ,כאשר מוגש תשריט התואם את הוראותיה,
באופן מדויק.
.11

כמובן שכל האמור לעיל אינו פוגע בזכותם של המתנגדים לפנות לבית המשפט ,ולהעלות את
טענותיהם הקנייניות לגבי פגיעה כלשהי אשר עלולה להיגרם לזכויותיהם בקרקע .אלא שטענות אלו
אין מקומן במוסדות התכנון ,ואין להישמע להן.

.12

דברים אלו נכונים גם לעניין הבקשה להיתר עצמה .קיימת מחלוקת לגבי היקף הזכויות הנתונה
למבקשים .מחלוקת זו יכולה להיפתר )ואף רצוי שכך הדבר ייעשה( באמצעות תכנית איחוד וחלוקה
הכוללת איזונים בין בעלי הזכויות בחלקה ,בין אם זו תוגש בהסכמה ,ובין אם לאו )וזאת ללא צורך
בפניה לבית המשפט ,שכן תכנית כאמור פותרת הן את המחלוקות התכנוניות והן את הקנייניות
באחת( .אולם כל עוד הדבר לא נעשה ,וכאשר ברור כי למבקשים קיימות זכויות בקרקע ,הרי שאין
למנוע מהם את האפשרות לקבל היתר בנייה ,משיקולים קנייניים .עמד על כך בית המשפט העליון
בבג"ץ  305/82מור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ואח' ,פ"ד לח):149 ,141 (1
"הוועדה המקומית אינה ערוכה לדון ולהכריע בחילוקי דעות עובדתיים ומשפטיים בין בעלים
משותפים של נכס ,אם עומדת לאחד מהם הזכות לבנות ללא הסכמת האחר אם לאו .אין לה הכלים
לגבות ראיות ולהכריע במהימנותן ,ואין לה הידע המשפטי להכריע בסכסוכים כאלה ,ולפי התקנות
ברור ,שלא לכך נועדה "

.13

ודוק  -על פי נסח הרישום ,למבקשים שטח של  554מ"ר .הם טוענים כי העיסקה הייתה למכר "נטו"
ועל כן אין להפחית מהם שטחים המיועדים לטובת הציבור .סוגיה זו ,כאמור ,הינה סוגיה קניינית,
ודי בכך כי לכאורה למבקשים זכויות בקרקע ,בכדי לאפשר להם להגיש בקשה להיתר ,ולהפנות את
המתנגדים לבית המשפט ,על מנת שישכנעוהו כי הבקשה כוללת פגיעה בזכויותיהם .כך נקבע,
לדוגמה ,בעת"מ )י-ם(  46/99ישראל למברג נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים ,פ"מ
תש"ס ):139 ,129 (2000
"לגוף העניין ,נראית לי עמדת הרוב בבית-המשפט המחוזי בחיפה ,שלפיה החובה לפנות לבית-המשפט
כדי להבהיר את המצב המשפטי הנוגע לסוגיות קנייניות המעורבות בהליך של היתר בנייה ולפסוק
במחלוקת הקניינית – מוטלת על המתנגד למתן היתר הבנייה ולא על מבקש ההיתר .כך ראוי ,למעט
במצבים שבהם ברור כי הזכויות הקנייניות בנכס אינן שייכות למי שמבקש את היתר הבנייה.
חזקה על מי שמבקש היתר בנייה ,שהוא מתכוון לעשות שימוש בהיתר שיינתן לו ואינו עושה זאת
"לתפארת המליצה" ,כמלאכת סרק או לשם שמים.
מקובלות עליי טענות העותרים המפרטות את ההלכה ,שלפיה ועדות התכנון והבנייה אינן מוסמכות,
ואין להן הכלים ,כדי להכריע בשאלות קנייניות .עם זאת הליך קבלתו של היתר בנייה מצריך השקעה
כספית לא מבוטלת ,וכאשר אדם מתייצב לפני ועדות התכנון ,ובידו בקשה ליתן לו היתר בנייה בנכס
פלוני ,יש מקום לקבוע חזקה )לכאורית( שיש לו עניין של ממש בהשגת ההיתר ,וממילא לא יהא בדיון
בוועדת התכנון משום בזבוז זמן לריק .על מי שמבקש לסתור חזקה זו – כבכל החזקות המשפטיות –
מוטל הנטל להוכיח את היפוכה".

וכך קובע בית המשפט הנכבד בעמ' :143
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"טעמים של מדיניות שיפוטית ושל תכליתו של חוק התכנון והבניה שהיא ,בין היתר ,ייעול הליכי
הרישוי וההיתר ,מחייבים שלא להציב מחסומים בדרכו של מבקש היתר בנייה מקום שאינם דרושים.
הרוצה להציב מחסום שכזה ,עליו בעצמו לפנות לבית-המשפט ולבקש את הצבתו .רק במקרים שבהם
ברור ,על נקלה ועל פני הדברים ,כי אין כל תועלת למבקש ההיתר מבחינת מטרת חוק התכנון והבניה,
והוא מבקש את ההיתר מטעמים הזרים לחוק ,רשאית הוועדה לדרוש מהמבקש שלא יטריח אותה
לשווא ,ושיראה ,מלכתחילה ,כי כוונתו להשתמש בהיתר שיינתן לו היא ממשית ואמיתית".

.14

דברים אלו נכונים הם גם למקרה שבפנינו .כאשר המבקשים הוכיחו כי יש בידם "תימוכין קנייניים"
כי הם אכן בעלי זכויות בקרקע ,ראוי לאפשר להם להגיש את הבקשה להיתר ,וההכרעה האם הם
זכאים לכל השטח ,או רק לחלקו ,להותיר לבית המשפט המוסמך .כמובן שאין בהוצאת ההיתר
בכדי לקבוע מאומה לגבי זכויות הצדדים ,כפי שנקבע מפורשות בפרשת מור הנ"ל ,בעמ' :148-149
"יוצא ,שכששוקלת הוועדה המקומית ומחליטה ליתן היתר בניה ,אין בכך כדי לפגוע במי אשר טוען
לזכויות ,אשר תיפגענה אם יינתן ההיתר ,או אם ימומש ההיתר על-ידי בנייה על הנכס ,ופתוחה בפניו
הדרך לפנות לערכאות לקבלת סעד שימנע פגיעה כזו".

למותר לציין כי אם בית המשפט הנכבד יסבור כי אין לאפשר את הבנייה כל עוד לא הובהרו זכויות
הקניין על החלקה ,הוא יוכל להוציא צווי מניעה ,ובמקרה שכזה ,הוצאת ההיתר תעוכב עד לביטול
הצו )או ,אם הצו יוצא לאחר קבלת ההיתר ,הבנייה תופסק כל עוד הצו עומד בתוקפו( .אולם כל עוד
לא הוצאו צווים כאמור ,יש לאפשר לבעלי הזכויות לממש את זכותם על פי החוק ,ולאפשר להם
.15

לקבל היתרי בנייה ,על הקרקע אשר בבעלותם ,אפילו המדובר בבעלות חלקית.
לאור כל האמור לעיל ,אנו קובעים כדלקמן:
 15.1עררים  22/11 ,9/11 ,7/11ו 23/11-נדחים ,אלא שהתשריט לא יאושר אלא לאחר
שתבוצע חלוקה של כל החלקה ,על פי הוראות התכנית  -על פי החלוקה המנחה ,או על פי
חלוקה אחרת התואמת את הוראות התכנית.
 15.2ערר  27/11מתקבל באופן חלקי .הבקשה ניתנת לאישור )בכפוף לדיון בהתנגדויות
התכנוניות אשר הוגשו ,במידה והוגשו( ,לאחר שיאושר תשריט החלוקה ,תוך עיכוב הוצאת
ההיתר למשך  30יום )בהתאם לתקנה 2ג סיפא לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו
ואגרות( ,תש"ל ,(1970-על מנת לאפשר למתנגדים לפנות לערכאות המוסמכות ולבקש למנוע
את הבנייה ,עד להסדרתו של הנושא הקנייני .היה ויוצא צו מניעה כאמור ,תעוכב הוצאת
ההיתר ,עד לביטולו של הצו.
ניתנה ביום  ,8.3.2011פה 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.
_________________
_________________
עו"ד דרור לביא-אפרת
שרון מיסטר
יו"ר ועדת הערר
מ"מ מזכירת 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
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קבלת קהל :ימים א' ,ב ,ג' ,ה' ,08:00-14:00 ,יום ד'08:00-16:00 ,

ערר מס' 011/11
ישיבת ועדת ערר מס' 009/2011
שנערכה ביום 01.03.2011
פלאח מוחמד אבו מנהל
העורר
 נגד -.1הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גליל מזרחי
.2פלאח עידה
המשיבות
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' אורלי עין-דר נעים
גב' רונית שרמייסטר
נוכחים נוספים:
פלאח מוחמד
יאסר סרחאן
פלאח עבדאללה

 יו"ר ועדת הערר נציגת מתכנן המחוז נציג ציבור ארגון הגג של מקצועות הבניה והאדריכלות נציגת ציבור העורר מהנדס הוועדה המקומית מטעם המשיבה 2פרוטוקול הדיון

מר סרחאן:
אני מבקש להגיש החלטת הוועדה המקומית מיום  23.2.11באותו תיק ,הוחלט לאשר בתנאים ,החלטה זו
באה אחרי החלטה להשהות .בעקרות ,על החלטה להשהות לא ניתן להגיש ערר .בהחלטה להשהות יש
הפנייה לוועדה הערר וזה בטעות.
יעוד קרקע פה מגורים א' ,2שם על פי התכנית מותר לבנות סככות חקלאיות ,מבנה עזר לגידול בעלי חיים
)מצטט את רשימת השימושים בסעיף שטחי שירות(.
יש לו דיר שהוא הורס חלק ממנו ,הקטעים שהוא משאיר הם בקו בניין אפס.
מר פלאח עבדאללה:
המתנגד נמצא  25מ' ממקום נשוא הערר.
מר סרחאן:
אני מציג תכנית המתאר ג 13192/החלה במקום ,הדרך שם בוטלה .בתכנית מופקדת היא הוחזרה.
מר פלאח מוחמד:
אני מציג תמונות של הבית שלי ובית של המבקש.
מר סרחאן:
הדיר קיים לפני תכנית ,ללא היתר .פעלנו פה לפי  .149אנו הולכים לפי צורה של המבנה הקיים לפני
התכנית.
מר פלאח עבדאללה:
אני כבר הרסתי את מה שדרשה הוועדה ,מה שסומן להריסה כבר נהרס.
מר סרחאן:
אני מפנה לסעיף  3לתב"ע.
מר פלאח עבדאללה:
המבנה נבנה לפני  32שנה .בגלל טענות של העורר הגענו למשפט על שימוש ,שילמנו קנס .הבן שלי מחזיק
שני טרקטורים בבית .הוועדה אמרה שעליי להרוס והיא תאשר את הבקשה .כך פעלתי ,על פי דרישת
הוועדה .נאמר לי במפורש מה אני צריך להוריד.
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מר פלאח מוחמד:
הוועדה בכל מחיר רוצה לעזור למבקש ההיתר ,לא יודע למה .אני לא מבין איך בתוך גינה אני לא יכול
לנשום  -יש שם טרקטורים ,המפקח היה בשטח וכתב מכתב שיש שם  20טרקטורונים .יש שם דיר ומוסך.
המוסך הוא אומר שהוא הרס .אני מתחייב  -יש שם  350מ"ר ,הוא לא הרס שום דבר .הכל שקר .אני מראה
צילום של אתמול או לפני כמה ימים של דיר ומוסך.
מר סרחאן:
אני מראה צילומים של הוועדה מיום .22.2.11
מר פלאח מוחמד:
תצאו לסיור בשטח ,אם זה נהרס  -אני מרים ידיים .לא נהרס שום דבר.
מר פלאח עבדאללה:
הוא מראה את הצד האחורי ,מה שנהרס זה כל החלק הקדמי .הוא מטיל דופי בהחלטת הוועדה ,במהנדס,
בכולם .הוא לא גובל אליי ,הוא לא שכן שלי.
מר פלאח מוחמד:
כשהם חונים  -הם חוסמים את הכביש חסימה מוחלטת.
מר סרחאן:
יש למבקש כתב אישום והוצא צו הריסה.
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החלטה
הערר שבפנינו הוגש לאחר שהוועדה המקומית אישרה בתנאים את הבקשה של המשיב מס' ) 2להלן:
"המשיב"( ,להקמת דיר צאן בשטח של  80מ"ר ,וכן חניה בשטח של כ 55-מ"ר ,על בסיס הוראות סעיף
"מבנים קיימים" )סעיף  (18.04שבתקנון תכנית ג) 13192/להלן" :התכנית"( ,המתיר אישרורם של מבנים
אשר הוקמו לפני אישורה של התכנית .אלא שסעיף זה מחייב גם פרסום לפי סעיף  149לחוק התכנון
והבניה ,תשכ"ה .1965-העורר ,אשר מתגורר במרחק לא רב מהמבנים הללו ,התנגד לבקשה .הוא סבור כי
המבנים אשר אישורם התבקש ,הדיר והחניה ,גורמים לו למטרדים קשים .הדיר יוצר מטרדי ריח קשים,
ואילו בחניה מפעילים למעשה מוסך לתיקון טרקטורונים .הוועדה המקומית דחתה את התנגדותו ,וקבעה
כי בכפוף להריסת שטח הדיר כך שלא יעלה על  80מ"ר ,ובכפוף לקבלת חוות דעת המשרד להגנת הסביבה
בעניין ,ניתן לאשר את הבנייה המבוקשת.
דין הערר להתקבל ,ולו באופן חלקי.
ראשית ,העובדה כי קיים סעיף מבנים קיימים ,אין משמעותה כי יש חובה לאשר את הבקשות .מקום בו
הבנייה גורמת למטרדים ,אין מקום לאשרה .העובדה כי מאן דהוא ביצע בנייה ללא היתר ,אינה עומדת
לזכותו ,ואין הוועדה המקומית צריכה ללכת לקראתו ולאשר לו בנייה כזו .קל וחומר כאשר המדובר
בבנייה המייצרת מטרדים קשים לסביבה .לשם כך בדיוק נדרש פרסום של הבקשה ,ואין המדובר בהליך
טכני בלבד .הפרסום נועד לאפשר לוועדה המקומית לשקול את התועלת שבאישור המבנה הקיים ,אל מול
הנזק שייגרם לסביבה עקב זאת.
תקנון התכנית מאפשר הקמתו של דיר צאן בשטח של  80מ"ר ,ובלבד שהמשרד להגנת הסביבה נותן חוות
דעת בעניין ,ומאשר זאת .חוות הדעת הנ"ל הייתה צריכה לעמוד בפני הוועדה המקומית לפני מתן האישור,
כך שזו תשמש כבסיס לקבלת ההחלטה .בנוסף ,התכנית קובעת כי קווי הבניין המזעריים לסככות הללו,
יהיה  6מ' מכל גבול מגרש.
בתוך המגרש קיים שטח רב אשר בו ניתן להקים את הסככה .אין שום הצדקה לאשרר את הקמתו של
הדיר בקו אפס דווקא .קל וחומר כאשר ממילא המשיב נדרש להריסת חלק ממנו .קל וחומר כאשר קיימת
טענה של שכן כי הדיר מייצר מטרד קשה .לא ברור למה התעלמה הוועדה המקומית מכל העובדות הללו,
והחליטה ,חרף זאת ,לאפשר את קיומו של הדיר בקו אפס דווקא.
כמו כן ,בטרם הוצאת ההיתר ,היה על הוועדה המקומית לוודא כי החניה אינה משמשת למטרות אחרות.
כמו כן ,לא ברור מדוע נדרשת חניה בשטח כה גדול .שתי חניות מצדיקות ,לכל היותר 50 ,מ"ר ,ואין מקום
לאפשר בנייה בשטח גדול יותר.
על כן ,אנו מבטלים את החלטת הוועדה המקומית ,וקובעים כי עליה לקבל דו"ח מהמשרד להגנת הסביבה,
המאשר את הקמת הדיר במקום .היה ויהיה אישור שכזה ,ייבנה הדיר במרחק של  6מ' מכל גבול במגרש.
היתר לחניה המקורה יהיה לשטח של  50מ"ר ,לכל היותר ,וזאת בהנחה כי יימצא דו"ח של פקח המאשר כי
אין חריגה בשימושים מהשימוש המותר בה .בנוסף ,על הוועדה המקומית להוציא למשיב הנחיות עיצוב
בהתאם להוראות התכנית.
ניתנה ביום  ,1.3.2011פה 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
_________________
דינה קרסיק
קלדנית 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 – בנין לב העסקים ,רח' המלאכה  ,3ת"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' 012/11
ישיבת ועדת ערר מס' 009/2011
שנערכה ביום 01.03.2011
עווד מועין
העורר
 נגד -הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל
המשיבה
חברים נוכחים:
עו"ד דרור לביא-אפרת
גב' עמית חגית
מר מנדי בראון
גב' אורלי עין-דר נעים
גב' רונית שרמייסטר

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

נוכחים נוספים:
עו"ד אבו רומי אחמד
מוחמד עווד
מולא מאג'ד

 ב"כ העורר אחיו של העורר מהנדס הועדה המקומיתפרוטוקול הדיון

מר מולא:
מדובר במחסן וסככה ,יש היתר בניה ,בתנאיי ההיתר נרשם שלא יחברו מחסן וסככה לחשמל .בטעות,
מהנדס הקודם הוציא טופס  4לעורר  ,לא היה חיבור ,העורר פנה לחח"י אשר הפנתה אותו למתכנן המחוז,
לאחר מכן הוצא טופס .5
הבניה המבוקשת נמצאת בשטח מופר יחסית ,יש שם תשתית למבנים אחרים.
עו"ד אבו רומי:
המחסן יושב באזור חקלאי ומסביבו יש מחסנים אחרים שמחוברים לחשמל שנים רבות.
העורר הוא בן אדם מבוגר ,משתמש במחסן וסככה לצרכים עסקיים ולפעמים הוא צריך אותם בשעות
הלילה .רק במעמד קבלת ההיתר העורר הופתע כי לא יהיה חיבור לחשמל .במשך שנים רבות בהליכים
בוועדה המקומית הנושא הזה לא הוזכר אף פעם.
מסביב למחסן עצמו יש מספר מחסנים שכן מחוברים לתשתית חשמל.
הוועדה חורגת מהסמכות להוציא היתר בניה ללא זכאות לחיבור לתשתית חשמל.
השאלה מה התכלית מאחורי החלטת הוועדה להוציא היתר כזה.
אני יכול להוכיח שיש אנשים שאחרי  2006קיבלו היתרים וכתוב במפורש שהם זכאים להתחבר לחשמל.
מר עווד:
יש לפניי שקיבלו היתר לפני שנה וחצי ,ויש גם אחריי.
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החלטה
העורר קיבל ,בשנת  ,2006היתר בנייה להקמתן של סככה ומחסן חקלאיים .על ההיתר עצמו נרשם תנאי
לפיו המבנים הללו לא יחוברו לחשמל .על התנאי הנ"ל לא הוגש כל ערר ,והעורר ביצע את הבנייה שהותרה
לו ,על פי ההיתר.
ראוי לציין ,כבר כעת ,כי התנאי שהמבנים לא יחוברו לחשמל ,אינה פרי רצונה של הוועדה המקומית למנוע
מהעורר את החיבור ,אלא הודעה לפי סעיף  78לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה) 1965-להלן" :החוק"( ,אשר
פורסמה על ידי הוועדה המחוזית ,לפיה לאור הכנתה של תכנית ג ,9999/אין לחבר סככות ומחסנים
חקלאיים לרשת החשמל )ראוי לציין כי הודעה זו הוארכה ,והיא בתוקף גם במועד כתיבת שורות אלו .על
כן ,גם בקשה להיתר אשר הייתה מוגשת כיום ,הייתה מותנית באי חיבור המבנים לרשת החשמל(.
העורר התעלם מהתנאי ,וביקש לחברו לחשמל .בהתחלה חתם מהנדס הוועדה המקומית על אישור חיבור
לתשתיות ,אולם לאחר מכן ,כאשר זוהתה הטעות ,הודיעה הוועדה המקומית לחברת החשמל כי האישור
אינו תקף ,וכי אין לפעול לפיו .מכאן הערר שבפנינו .העורר טוען כי ההחלטה פוגעת בו ,כי היא אינה חוקית
וכי אחרים קיבלו אישורים לחיבור לחשמל ,על אף שקיבלו היתרים לאחריו )לא הובאו ראיות תומכות
בטענה זו(.
דין הערר להידחות .ראשית ,היה על העורר להגיש את הערר כאשר נודע לו על התנאי שנקבע במסגרת
ההיתר ,ולא למעלה מארבע וחצי שנים לאחר מכן .המועד להגשת הערר על קביעת התנאי הנ"ל אינו יכול
להיות היום ,ואין שום הצדקה להאריך את המועד להגשת הערר לתקופה כה ארוכה.
במיוחד נכון הדבר ,כאשר המדובר בעניין שבו ממילא אין ביכולתנו לעשות מאומה .הוועדה המקומית
פעלה בהתאם להוראות החוק ,כאשר מילאה את התנאי שנקבע על ידי הוועדה המחוזית להוצאת היתרי
בנייה על קרקע עליה חלה התכנית שבהכנה .העורר יכול היה לבקש לתקוף את ההחלטה הנ"ל ,בהתאם
לסעיף )78ב() (1לחוק ,על ידי הגשת ערר למועצה הארצית .אולם אין ביכולתו לתקוף את ההחלטה בתקיפה
עקיפה ,על ידי העלאת הטענות במסגרת ערר המוגש על החלטת הוועדה המקומית ,אשר פעלה בהתאם
לחובתה על פי הדין ,ומילאה אחר מצוות הוועדה המחוזית .גם מסיבה זו ,לא היה מקום לקבל את הערר,
קל וחומר לתת ארכה להארכת המועד להגשתו.
גם לגופו של עניין ,כל הטענות אשר נטענו על ידי העורר ,דינן דחייה .העובדה כי המבנים לא יחוברו לחשמל
הייתה ידועה לו כבר בעת הוצאת ההיתר ,ופליאתו על סירוב הוועדה המקומית להוציא היתר בנייה שכזה,
אינה במקומה.
הטענה כאילו קיימת אפליה כנגדו ,מאחר ומבנים דומים קיבלו היתרים לחיבור לחשמל ,הינה טענת סרק.
המדובר בהיתרים ישנים ,אשר קדמו להכנתה של תכנית ג .9999/לעורר אין זכות קנויה לכך כי המשך
המדיניות שהייתה בעבר ,תמשיך גם בעתיד .דברים אלו הובהרו ,בין היתר ,בבג"ץ  5035/92הקרן לגאולת
קרקע שליד מדרשת ארץ ישראל קדומים נ' מ"י ,פורסם במאגר נבו:
"סבורני כי ככל שטענתם של העותרים נוגעת לתקיפה עקיפה של מדיניות הממשלה ,אין היא יכולה,
כאמור ,להשמע .לא יכול להיות ספק כי העותרים מצאו עצמם נפגעים ממדיניות זו ,אולם בכך בלבד
לא סגי .שהרי אין בידי העותרים זכות קנויה בהמשך המדיניות הקודמת ,ומכאן שאין בידם למנוע מן
הממשלה לקבוע מדיניות חדשה ,רק משום שהיא מרעה עמם .לא היה גם על הממשלה לשמוע את
העותרים טרם שהוחלט על שינוי המדיניות .עניין לנו בקביעת מדיניות כללית ,ולא בהחלטה המכוונת
כלפי העותרים לבדם ,ולא יעלה על הדעת כי על הממשלה לשמוע ,טרם שתחליט בכגון דא ,את כל מי
שעלול להפגע מן ההחלטה )בג"צ  557/77בבצ'יק נ' הבורסה לניירות ערך ,פ"ד לב) ;381 ,377 (2בג"צ
 274/81בן-ברוך נ' שר הבינוי והשיכון ,פ"ד לו)"(127 ,124 (1

ככל שהדבר נוגע לעניין הטענות כאילו החלטתה השגויה של הוועדה המקומית להוציא לו אישור לחיבור
לחשמל מחייבת אותה ,הרי שאין באלו מאומה .כאשר הוועדה המקומית מגלה את טעותה ,עליה לתקנה.
כך עולה לדוגמה מבג"ץ  146/66הרשקוביץ נ' הועדה המחוזית מחוז צפון ,פ"ד כ):518 (2
"אין לראות כל הפליה בכך שהמשיבה החליטה סוף סוף לעמוד על מילוי הוראות תכנית המתאר ולא
להרשות סטיה מהן .העובדה שבעבר ניתנו הקלות והורשו חריגות מתכנית אינה מחייבת את המשיבה
להמשיך באותה דרך לעולם ועד ואין לבוא בטרוניה עמה על אשר בחרה כעת לשים קץ למצב זה"

על כן ,צדקה הוועדה המקומית כאשר תיקנה את טעותה ,עוד בטרם חובר העורר לחשמל.
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גם אם בעבר ניתנו היתרי בנייה על הקרקע ,אך המדיניות שונתה ,אין העורר זכאי להסתמך על ההיתרים
הקודמים לאותה מדיניות .לאחר שינוי המדיניות ,אין העורר יכול לצפות לקבל אישור חיבור לתשתיות,
אפילו בטעות ניתן אישור שכזה לאחרים .כך עולה מבג"ץ  332/98המועצה המקומית תל מונד נ' ועדת
המשנה למעקב ובקרה על תכנית מיתאר ארצית משולבת לבניה ,לפיתוח וקליטת עליה תמ"א  31ואח',
פ"ד נה ):653 ,649 (1
"מצב דברים זה נדון בבג"ץ " 637/89חוקה למדינת ישראל" נ' שר האוצר .זהו מצב דברים שבו פלוני
ואלמוני אינם זכאים לקבלת היתר )בענייננו ,אינם זכאים לאישור תכנית בנייה ללא אישור של
המועצה הארצית( ,אך פלוני זכה להיתר .האם בשל כך בלבד זכאי גם אלמוני להיתר? ההלכה היא,
שאפילו אם קיימת הפליה בין השניים ,כל שזכאי לו אלמוני במקרה כזה הוא לביטול ההפליה ,על-ידי
שלילת ההיתר מפלוני .אך הזכות לביטול ההפליה אין בה להקנות לאלמוני זכות לקבלת היתר ,זכות
שהדין אינו מאפשר להעניקה".

די בכל אלו בכדי לדחות את הערר ,גם לגופו.
מעבר לנדרש נציין כי כלל לא ברור לנו מדוע יש צורך בחיבור מבנים מסוג זה לחשמל .במיוחד נכון הדבר
כאשר אנו מכירים היטב את הנעשה באזור ,וברור לנו כי מרביתם של המבנים הללו ,אשר חוברו בעבר
לחשמל ,עברו "הסבה" לשימושים אסורים .הוועדה המחוזית ,במסגרת רצונה להיאבק בשימושים
החורגים הרבים הנעשים במקום ,החליטה כי הואיל וממילא סככות חקלאיות )אשר נועדו לסוכך על ציוד
ותוצרת חקלאית בלבד( ,או מחסנים )אשר נועדו לאחסון בלבד( ,אינם זקוקים לחיבור לחשמל ,הרי שאין
מקום להתיר זאת .מסיבה זו הוחלט למנוע חיבור לחשמל .גם העורר לא הצליח להצביע על כל סיבה מדוע
יש לו צורך בחיבור שכזה )מלבד העובדה כי אחרים קיבלו( .על כן ,כלל לא ברור לנו מדוע הוא טוען היום כי
ראוי לאשר לו זאת.
לאור כל האמור לעיל ,הערר נדחה.
ניתנה ביום  ,1.3.2011פה 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
_________________
דינה קרסיק
קלדנית 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 – בנין לב העסקים ,רח' המלאכה  ,3ת"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 :

