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  בתי המשפט

 /77010037א   בית משפט השלום ראשון לציון

 

   כבוד השופט איתן אורנשטיין :בפני

 

  ד שמעון חזן "עו :בעניין

 התובע   

  נ  ג  ד 

 עירית חולון .0 

 מר מרדכי ששון -ראש העיר חולון . 2

 הועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון. /

 

 בעיםהנת עופר צילקר  ד"כ עו"י ב"ע 

 
 :  ד"הילה גרסטל עו: שופטים עיריית חולון' ד חזן שמעון נ"עו 62/1/60ברע (: 20-20-0220)להחלטה במחוזי 

, שילה' אילן ש: שופטים עיריית חולון' ד נ"עו, שמעון חזן 62/0592עא (: 02-12-0220, נדחה)במחוזי  ערעורל
 :  ד"מאיר יפרח עו, אסתר דודקביץ

עופר : ד"עו ד ארז שפירא"כ עו"ב -עיריית חולון ' שמעון חזן נ 6261/01תא (: /22-22-022)לכתב הגנה בטענות 
 ארז שפירא , צילקר

 
 :כתבי עת

 א. רובינשטיין, ד' פרידמן, "אחריות עובדי ציבור בנזיקין", הפרקליט, כרך כא )תשכ"ה( 1/

 

 

 

 

 פסק דין

 

 כללי  1

 

השאלה לה נדרש אני הינה חיוב רשויות בתשלום פיצויים לבעל זכויות במקרקעין מחמת 

עיכוב במתן היתרי בניה למגרשיו עקב שיהוי שנטען בביצוע עבודות הפיתוח במתחם בו 

 ?מצויים המקרקעין

 

 הצדדים  .2 
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השנים בתפקיד חבר  כיהן במהלך, ד פרטי בחולון"בעל משרד עו, עורך דין במקצועו, התובע

ברישום הליכי הפרצלציה לפי התוכנית החלה על , בין היתר, התובע טיפל. מועצת העיר

רכש התובע זכויות בשני מגרשים במתחם המקנות לו זכויות לשש יחידות , לימים. המתחם

התובע גורס כי הנתבעים פעלו שלא כדין בכל הנוגע למתן היתרי בניה במגרשים ופיתוח . דיור

אלא באיחור ניכר ולפיכך עליהם , תחם וכתוצאה מכך לא עלה בידו לממש את זכויותיוהמ

 . לפצותו בגין הנזקים שנגרמו לו עקב כך

 

היא הרשות המקומית בשטחה נמצא המתחם , "(העירייה: "להלן)עיריית חולון , 0הנתבעת 

 .והגורם האחראי לביצוע עבודות הפיתוח והתקנת התשתיות הדרושות

 

ונטען כי הוא חב  /ר הנתבעת "מכהן גם כיו, "(ראש העיר: "להלן)ראש העיר  ,2 הנתבע

שילוחית למעשי הנתבעים האחרים ובנוסף הציג הבטחות בדבר קבלה מהירה של היתרי 

 . בניה

 

היא הגורם המוסמך ליתן היתרי בניה לגבי המגרשים , "(הוועדה: "להלן), /הנתבעת 

 . לעבודות הפיתוח והתשתית במתחם כמו גם להיתרים, המצויים במתחם

  

 :העובדות הדרושות לעניין ./

 

דונם והידוע בשם  11/,1במרכז העיר חולון נמצא מתחם קרקע גדול המשתרע על שטח של  1./

"(. התוכנית: "להלן) 00/-עליו חלה תוכנית מפורטת ח, "(המתחם: "להלן)קריית אילון 

מבני , מסחר, מיועדים לבניית מגוריםה, התוכנית מחלקת את המקרקעין למאות מגרשים

 7,700אמורים להיבנות במתחם כ , לפי התוכנית. דרכים ועוד, שטחים ציבורים, ציבור

אשר יזקקו למגוון מוסדות ציבור האמורים , יחידות דיור למגורי עשרות אלפי תושבים

ולק כי אין ח. פארקים ועוד, שטחי מסחר, גני ילדים, להיבנות במתחם ובכללם בתי ספר

 . המדובר בפרויקט בנייה רב ממדים

 

אשר זכויותיהם , של אלפי בעלי זכויות, המגרשים נמצאים ברובם המכריע בבעלות פרטית 2./

דבר שהצריך הליכי איחוד וחלוקה של , התוכנית יצרה מגרשים חדשים. רשומות במושע

ם ובמסגרתם ריבוי הליכי פירוק שיתוף באמצעות הליכים משפטיי, הזכויות בין הבעלים

 .התקשרויות עם יזמים בעסקאות שונות ועוד, מינוי כונסי נכסים

 

, הליכי רישום התוכנית בספרי לשכת רישום המקרקעין ארכו מספר שנים ובסופו של דבר /./

 .1996הסתיים הרישום בחודש ספטמבר 
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 שלח ראש העיר מכתב לבעלי הזכויות במתחם ובו ציין בין היתר כי המתחם 95./.8ביום  1./

עוד הוסיף כי הבניה המתוכננת . נמצא בפיתוח מלא וניתן להגיש בקשות להיתרי בניה

במתחם תיצור בעיר אזור מגורים חדש ויוקרתי לרווחת התושבים ובעלי הקרקע 

 .שבמתחם

 

ל את זכויות המנוחה "מיורשי המנוחה מרים גולדשמידט ז 99./.0/התובע רכש ביום  8./

 87.01יחידות דיור במגרש  1.10חה זכויות לקבל שהקנו למנו 7579בגוש  121בחלקה 

: להלן)יחידות דיור  5/ניתן לבנות בסך הכל  87.01יובהר כי על מגרש . הנמצא במתחם

בגוש  27את הזכויות שהיו למוכר בחלקה , רכש התובע ממר לנג 5.99./2ביום "(. 61מגרש "

יובהר . המצוי במתחם 86.02יחידות דיור במגרש  99./שהקנו למוכר זכויות לקבלת  7560

: שני המגרשים"(. 60מגרש ":להלן)יחידות דיור  6/כי על מגרש זה ניתן לבנות בסך הכל 

 "(.המגרשים: "להלן) 86ומגרש  87מגרש 

 

מקיפות ויקרות ובכללן , למותר לציין כי פיתוח המתחם מחייב ביצוע תשתיות נרחבות 7./

חיבור , תקשורת, הנחת קווי חשמל, ביוב, ולעבודות תיע, בניית מדרכות, סלילת כבישים

בנוסף יש לבנות את מוסדות הציבור "(. עבודות הפיתוח"להלן )' אלה לתשתיות על וכיו

הטילה העירייה , לשם מימון עבודות הפיתוח. המיועדים לאוכלוסיה שתתגורר במתחם

 .היטלי פיתוח וגבתה היטלי השבחה מבעלי הזכויות בו

 

 ם רכש התובע את הזכויות שילמו סכומים שונים בקשר עם היטלי פיתוח המוכרים מה   6./ 

 (.לתצהיר התובע' וח' נספחים ז) 20.1.00וביום  22.9.99ביום , סמוך לאחר הרכישה  

 

 יזם התובע הליכי פירוק שיתוף של כל אחד , נוכח ריבוי הבעלים בכל אחד מהמגרשים 5./

 עם חלק מהבעלים בעסקת קומבינציה עם    כאשר קודם לכן יזם התקשרות , מהמגרשים

 הליכי הפירוק הסתיימו בסופו של דבר באופן שבעלי הזכויות התקשרו . חברות קבלניות

 . עם החברות הקבלניות האמורות ובכלל זה גם התובע

 לצורך ההכרעה בתובענה, הואיל וקיימת חשיבות להליכי פירוק השיתוף של המגרשים

 :אציין את תמציתם

תביעה לבית משפט השלום  87הוגשה על ידי מרבית בעלי הזכויות במגרש  10.11.99 ביום

. 87בה התבקש בית המשפט להורות על פירוק השיתוף במגרש ( 399/181.א.ת)ים -בבת

אילנות "ובעים כנגד חברה קבלנית בשם התביעה הוגשה על ידי התובע בשמו ובשם יתר הת

יחידות דיור וכן רכשה זכויות מבעלת זכויות  1.68אשר לה זכויות ל " מ"הקריה ישראל בע

שיוצגו בהליך על , לטענת התובעים. יחידות דיור במגרש 2.80נוספת במגרש לה זכות לקבל 

התקשר עם חברה החליטו ל, כלל בעלי הזכויות למעט הנתבעת בהליך האמור, ידי התובע

לוי  הקבלן: "להלן" )מ"בע( 1996)חברה לבניין ( 2000)לוי אלברט . ד.י"קבלנית בשם 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%203454/99
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עוד נטען כי בגלל סירובה של . בהסכם קומבינציה, שאף לה זכויות במגרש, "(אלברט

נמנע מכלל התובעים לצאת במשך שנתיים לבניה , הנתבעת להתקשר בהסכם הקומבינציה

הולכים וגדלים ולפיכך התבקש בית המשפט להורות על פירוק השיתוף דבר הגורם לנזקים ה

הגיעו  26.2.00ביום  . על ידי מכירת הזכויות בדרך של מכרז פנימי בין בעלי היחידות

הצדדים לידי הסכמה לפיה הנכס יימכר במכירה פומבית כאשר התובע ביחד עם בא כוח 

י המכירה הושלמו הלכה למעשה עת רכש הליכ. הנתבעת מונו ככונסי נכסים לביצוע המכירה

 11.10.00וזאת בהתאם להסכם מיום  87הקבלן לוי אלברט את זכויות העירייה במגרש 

 (./3נ)

 

בשמו ( 176300' הפ)הגיש התובע תביעה נוספת לבית משפט השלום בבת ים  21.7.00ביום 

ריה נכסים זלמן זכ"ובכללם חברה קבלנית בשם  86ובשם חלק מבעלי הזכויות במגרש 

הקבלן זכריה "התובעים טענו כי התקשרו עם (. "זכריה הקבלן":להלן" )מ"והשקעות בע

בהסכם קומבינציה אך יתר בעלי הזכויות לא מוכנים להתקשר בהסכם כאמור " מ"בע

ולפיכך אין מנוס אלא לפרק את השיתוף על ידי מכירת הנכס ועל מנת למנוע הפסדים 

נמחקה  9.01./ביום . מש את זכויותיהם לבנייה על המגרשמהתובעים בגין אי היכולת למ

 .התביעה לאור הודעת התובע כי הצדדים הגיעו לידי הסכמה

  11.10.00הסתיימו ביום  87מהאמור לעיל עולה כי הליכי פירוק השיתוף ביחס למגרש   

 .9.01./ביום  86ובמגרש   

 

. תן היתרי בניה על כל אחד מהמגרשיםבמועד השנוי במחלוקת בין הצדדים הוגשו בקשות למ 9./

 . הבקשות נדחו מהטעם של העדר תשתיות

 

על החלטות הועדה הוגשו באמצעות התובע עררים שונים לועדת הערר לתכנון ובניה מחוז תל  

, 38118302חל:           במסגרת זו הוגשו עררים שמספריהם"(. ועדת הערר: "להלן)אביב 

 /1.0./1ניתנה ביום ( 38118302חל) 87לוי אלברט לגבי מגרש  בערר של הקבלן. 38117302חל

החלטה הדוחה את הערר באשר לסירוב ליתן היתר מחמת היעדר פיתוח עם כי נקבע שמן 

 . הראוי שעל העירייה לקבוע לוחות זמנים קצרים לשם סיום הליכי הפיתוח

 

ידי הסדר פשרה לפיו ל /1.0./1הגיעו הצדדים ביום , 86באשר לסירוב ליתן היתר למגרש 

ייפתח תיק בקשה להיתר על המגרש האמור אשר יטופל על ידי הועדה וההיתר יונפק מיד 

ובאם לא יוצא היתר תוך  1/1גמר אספלט ראשוני בחלקה  –בסיום עבודות הפיתוח 

רשאי התובע להגיש , שישה חודשים בגין אי סיום עבודות הפיתוח ומכל סיבה אחרת

 . נן נמחק העררלאור ההסכמה ד. ערר

 



 עירית חולון' שמעון חזן נ  /176130( צ"ראשל)תא 

   9  

 

על החלטת הועדה להקטנת , ערר נוסף הוגש על ידי הקבלן אלברט לוי באמצעות התובע

ועדת . לאחר שניתן היתר חלקי לבניית המרתף 87שטח הלובי בבניין המיועד על מגרש 

 .לקבל את הערר /22.12.0הערר החליטה ביום 

 

 :מגרשים כדלקמןניתנו על ידי הועדה היתרים ל, סופו של דבר      10./

ואילו  01./.1היתר חלקי לבניית מרתפים והיתר סופי ביום  /28.5.0ניתן ביום  87למגרש 

 .21.6.01ביום  86למגרש 

 

 טענות הצדדים

 

 עמדת התובע .1

 

 1999בשלהי שנת  87ביחס למגרש , התובע טוען כי הוגשו לוועדה בקשות להיתר בניה 1.1

על הועדה היה להנפיק היתרי בניה תוך שלושה  ,לדידו. 2001באוגוסט  86ולמגרש 

לחוק התכנון ובניה  186חודשים מיום הגשת הבקשה להיתר בניה דנן וכקבוע בסעיף 

הנתבעים לא קיימו חובותיהם בכך שהוועדה "(. ב"חוק התו:"להלן) 1978 –ה "תשכ

פגיעה בקניין של , הנפיקה את היתרי הבניה באחור ניכר תוך הפרת חובה חקוקה

פעלה באופן בלתי סביר תוך הפלית , יסוד כבוד האדם וחירותו חוקהתובע לפי 

 .להם ניתן היתר בשלבים מוקדמים, התובע לעומת בעלי זכויות במגרשים סמוכים

 

בלתי , ה החלטה בלתי סבירההינ, עצם התניית היתרי בניה בסיום עבודות הפיתוח 1.2

שעה שהדבר מסור להחלטת העירייה , לא כל שכן. הוגנת ולוקה בחוסר מידתיות

 .ושאינו מצוי בשליטת בעלי הזכויות

 

ביצוע עבודות הפיתוח היה לקוי ורשלני הן מבחינת משך הזמן והן דרך , לגופו /.1

שך הזמן בהקשר זה מפנה התובע לחוות דעת מומחה מטעמו שאמד את מ. הביצוע

 .הסביר לביצוע העבודות בתקופה פחותה במידה ניכרת מזו שבוצעו בפועל

 

 . הסתמכות על הבטחה מאת גורם מוסמך ועוד, התובע טוען למצגי שווא 1.1

 

 .כתוצאה מהאמור נגרמו לתובע נזקים ניכרים 1.8

 

ד סע, יצויין כי במסגרת התביעה עתר התובע אף לחייב את הועדה ליתן היתרי בניה 1.7

 . שאינו מוקנה לבית משפט זה וכן עתר לחייב את ראש העיר להעיד בבית המשפט

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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 עמדת הנתבעים .8

 

, הנתבעים טוענים כי הועדה מוסמכת להתנות את מתן ההיתר בעבודות הפיתוח 8.1

הן אף דוחות את . ובדין התנתה איפוא את מתן ההיתרים בהשלמת עבודות אלו

ועל כן נקיטת יחס , אין המדובר במצבים שוויםטענת התובע להפליה שכן לדידם 

נפל פגם במתן ההיתרים , מכל מקום. שונה אינה עולה כאן כדי אבחנה פסולה

 .למגרשים האחרים ואין לחזור עליו

 

גם לגופו לא נפל כל פגם באופן ביצוע עבודות הפיתוח של המתחם על ידי העירייה  8.2

ין היתר כי עבודות הפיתוח באזור בהקשר זה נטען ב. והן בקצב בו הן בוצעו

היינו כחמש שנים ותשעה חודשים מאז  /200המגרשים של התובע הושלמו במחצית 

לדידם אחור של כתשעה חודשים מהמועד המרבי בו נקב מומחה . רישום הפרצלציה

שעה , קל וחומר. להיחשב כבלתי סביר, אינו יכול על פי כל קנה מידה, בית המשפט

מורכבות ביותר הכרוכות בהשקעת משאבים ניכרים הנמשכות זמן  שמדובר בעבודות

מצויות חלקות שיש לפתחן מוקדם וכאלה שהפיתוח בהן יעשה , במסגרת זאת. רב

בשלב מאוחר יותר כאשר השיקולים לכך שונים ותלויים בקרבה של החלקות 

הנתבעים . התחשבות ביכולת השווק של היחידות ועוד, לתשתיות העיקריות

 .כים על חוות דעת מומחים לעניין זהמסתמ

 

, בהתחשב במועד שבו התבקשו, הנתבעים טוענים כי היתרי הבנייה ניתנו בזמן סביר /.8

ההתנגדויות שהוגשו , כאשר יש להביא בחשבון לעניין זה את ההקלות שהתבקשו

, לבקשות ובחלוף הזמן הדרוש לאפשר למתנגדים לערר על ההחלטות ליתן היתרים

 .שהאריכו את משך זמן מתן ההיתרים וניתקו את הקשר הסיבתיפעולות 

 

הנתבעים מכחישים את הסתמכות התובע על מצגים שונים תוך שמצביעים על  8.1 

מעורבות התובע בכל הנוגע למתחם ועל מידע שהיה לו לגבי הדרישה של השלמת 

 .הפיתוח  כתנאי להיתר

 

ה בשיקולים זרים כגון התנכלות אישית מוסיפים הנתבעים וטוענים כי התביעה נגוע 8.8

 . לראש העיר ועוד

   

למותר לציין כי הנתבעים הכחישו את הנזקים הנטענים ואף את הקשר בינם לבין  8.7

 . הפרת החובה הנטענת
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כאשר יוער שבמהלך בירור , בתחילת ההליך מחק התובע את הסעד של מתן היתרי בניה .7

 . ניתנו היתרי הבניה, התובענה

ן בשאלת הנזק פוצל כאשר קודם תידון שאלת החבות ורק בשלב השני ובכפוף להכרעה הדיו

 .בשלב הראשון תידון שאלת הנזק

 

התובע על חוות דעתו של מר ענבר ואילו . שני הצדדים נסמכו על חוות דעת מומחים מטעמם .6

 .הנתבעים על חוות דעתם של מר דנוס ומר ספיבק

 

 כי ניתן היה לסיים את העבודות תוך , נדס ירון ענברהמה, בהקשר זה סבור מומחה התובע

 המגרשים , לדעת מר ענבר. בערך 2000שלוש שנים מיום רישום התכנית היינו עד שנת 

 דונם המיועד 110נמצאים בחלק מכלל המתחם המהווה יחידה בפני עצמה ששטחו כ 

 ע ובנוסף שטחי מסחריחידות צמודות קרק 150יחידות דיור בנייה רוויה וכן  2850לבניית  

 תחום על ידי כבישים ראשים שהיו סלולים זה מכבר כך, מתחם המשנה. ומבני ציבור 

 שהיתה נגישות תחבורתית למתחם ובאופן שניתן היה להשלים את התשתיות תוך שנה 

 . עד שנתיים ולכל המאוחר ניתן להתחיל בבניה תוך שלוש שנים מאישור התוכנית 

 ור כי אין מניעה לבצע את התשתיות במקביל לבנייה על המגרש סב, מר ענבר, המומחה

 . ובאופן שעם סיום הבנייה ניתן יהיה לחבר את הבית לתשתיות שצפוי כי יושלמו עד אז

 

 המומחים מטעם הנתבעים בדעה שאופן פעולת הוועדה באשר לקצב מתן ההיתרים 

 מר ספיבק על בעיות  מצביע המומחה, למשל, כך. לעומת עבודות הפיתוח הינו סביר

 .לפתרון הבעיה, נגישות למתחם מבחינת תחבורה והצורך בהשלמת כביש איילון דרום

 בעיות הניקוז הקשות של העיר שחייבו הקמת קו צינור ניקוז לים תוך עירוב , בדומה

 גורמים ממלכתיים שונים לגבי בניית מאסף ניקוז גדול לנוכח היקף הגידול באוכלוסיית 

 ומחה אף חולק על עמדת מר ענבר באשר להיווצרות מתחם משנה וההשוואה המ. העיר

 חלק על המומחה , מר דנוס, גם השמאי מטעם העירייה . למתחמים דומים כגון בתל אביב

 ואף הוא סבור כי אופן, לא ניתן לראות את המתחם כיחידה עצמאית, לדעתו, ענבר באשר

 .ביצוע  פעולות הפיתוח הינו סביר

 

 קיבלו הצדדים את הצעתי לפיה ימונה מומחה מטעם , הקוטביות בעמדות המומחיםנוכח 

 בהתאם. בית המשפט מבלי שיהיה בדבר כדי למנוע חקירת המומחים מטעם הצדדים

 כמומחה מטעם בית המשפט , מר דן הולצמן, להסכמה האמורה מיניתי את המהנדס

 השנויים במחלוקת ובהמשך הגיש חוות דעת בעניינים, המומחה"(. המומחה: "להלן)

 . נחקר עליה 
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המדובר אכן במתחם בהיקף חריג בגודלו המחייב תכנון של מערכות , לדעת המומחה

המומחה סבור שפיתוח המתחם אכן . התשתית ושילובן במערכות העירוניות ומערכות העל

ד ממוע, כארבע עד חמש שניםמצריך עבודות תשתית נרחבות אשר ביצוען אמור להימשך 

המומחה סבור שניתן ליתן היתרים בתוך התקופה האמורה ולא להמתין עד . רישום התוכנית

 . סוף הפיתוח

 

 הפלוגתאות .5

 

 :המחלוקות העיקריות בין הצדדים

 

 זכות הוועדה להתנות את מתן ההיתר בהשלמת תשתיות ועבודות פיתוח של 5.1

 ?המתחם

 . חבות הרשות המקומית לפיתוח הקרקע 5.2 

 הזמן הסביר לביצוע עבודות הפיתוח במתחם ומשך הזמן בו הן בוצעו משך  /.5

 . ובאם יש פער בין הסביר למצוי, בפועל כמו גם אופן ביצוע העבודות

 האם הפרה העירייה את חובתה בכך שביצעה את עבודת הפיתוח שלא בתוך זמן  5.1

 , בהנחה וכן? סביר ובכך נמנע מתן היתרי בניה על המגרשים

 .יות ראש העיראחר 5.8

 .אשר יידונו כאמור בשלב השני, הנזק והקשר הסיבתי 5.7

 

 זכות הועדה להתנות את מתן ההיתר בהשלמת תשתיות .9

 

, גם קיימת, לאחר בחינת הוראות התכנית וכן ההלכה הפסוקה הגעתי למסקנה כי קיימת

 . סמכות לוועדה להורות כי הוצאת היתרי הבניה יותנו בהשלמת עבודות הפיתוח

 

 :אפנה להוראות התוכניות החלות על המגרשים 9.1

על שטח השיפוט של העיר חולון חלה תוכנית מתאר הידועה בשם תכנית מתאר 

לפי תוכנית המתאר העיר תחולק "( תוכנית המתאר: להלן) /' תיקון מס 31מקומית ח

 1בחלק ד סעיף . למתחמי משנה ונקבעו בה הוראות תכנון שונות על כלל המתחמים

לתוכנית המתאר נקבע כי לא יינתן על ידי הועדה היתר בניה בתחום ( 12עמוד )ק ג "ס

 :כל אחד ממתחמי התכנית אלא אם

 . "בוצעה עבודת התשתית היסודית של המתחם"

נשוא ( 3/00ח)מכוח תוכנית המתאר ובהתאם לה הוכנה התוכנית המפורטת 

 : לפיה( 7עמוד ) 11גם בתוכנית זו מופיעה הוראה דומה בסעיף . התובענה
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לדעת , לא יוצא היתר בניה במתחם אלא אם קיימת באיזור המגורים"

ציבור ומסחר , הוועדה התשתית הדרושה למגורים וכן מוסדות החינוך

 ". הדרושים

 

התוכניות מהוות איפוא מקור משפטי מספק לקביעה לפיה תנאי למתן היתר הבנייה 

וסמכת הועדה להתנות מתן היתרי בניה ולכן בדין מ, הינו הכנת וביצוע התשתיות

 .בקיום תשתית

 

השופט גרוניס ' וכדברי כב, ההלכה הכירה בזכות רשות להתנות את מתן ההיתר 9.2

ערר וועדת ה' נ" הדרים"הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  30010/2( א"ת)מ "עתב

 :788/9, 788/8( 2( )2002)מח -תק: מ"בע 0191גולן פרוייקטים . ן.א.המחוזית כ

לשקול , או רשות הרישוי, מבחינה עקרונית רשאית הוועדה המקומית"

שיקולים הנוגעים למצב התשתית בשטח שבקרבה למבנה שמבוקש 

אף אם אין הוראה מעין זו כלולה : "מוסיף וקובע בית המשפט". להקימו

הרי רשאית הוועדה המקומית לשקול את השיקול האמור בעת , ניתבתוכ

 .שם, 788/9' עמ." שהיא דנה בבקשה למתן היתר בנייה

 

סבורני כי אף קיימת חובה על הוועדה לשקול נושא התשתיות בבואה ליתן היתרי בנייה וזאת 

העדר על מנת שלא יווצר מצב בו תושלם בניית הבתים אך לא ניתן יהיה לאכלסם מחמת 

תשתיות ובכך יגרם נזק ניכר לרוכשי היחידות אשר ימצאו עצמם מול שוקת שבורה עת ירצו 

 . להתגורר בדירות

 

מועד הוצאת היתרי בניה ביחס לשלבי ביצוע עבודות הפיתוח מחייב התייחסות לשלב בו 

, אם יינתנו היתרי בניה בטרם הושלם הפיתוח או מרביתו, כך. מצויות עבודות הפיתוח

עלול להיגרם נזק ניכר לכל אותם רוכשים שבניית , תרחש כשל בהשלמת עבודות הפיתוחוי

רק אם , לפיכך. דירותיהם הושלמה אך לא ניתן יהיה לאכלסן מחמת אי השלמת  הפיתוח

הפיתוח נמצא בשלבים מתקדמים ובאופן שנראה שלא תהיה מניעה שבעת האיכלוס ניתן 

ולמצער את אלה ההכרחיות , דרושות למגוריםיהיה לספק ולהתקין את כל התשתיות ה

למותר לציין כי המועד לכך הינו . ניתן יהיה להנפיק היתרי בניה, לקיום אורח חיים סביר

שער לנפשך מצב שקבלן . בשלבים מתקדמים אם לא סופיים של ביצוע עבודות התשתית

, חירת קבלן חדשדבר שיחייב ב, עבודות הפיתוח נקלע לקשיים ובעקבות כן הופסקה העבודה

דבר שאינו עניין של ימים , התקשרות בהסכם וכדומה, הערכת שווי העבודות שטרם הסתיימו

 .אלא עלול להמשך על פני שבועות, ספורים

 

 חובת הרשות מקומית לפתח מקרקעין .10

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%201032/00
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האם כך , האם ניתן לחייב רשות מקומית בנזיקין עקב אי פיתוח מתחם מקרקעין ובאם כן

 ? פסק הדיןבמקרה נשוא 

 

על מנת שתתגבש [. נוסח חדש] הנזיקין פקודתל 7/ו 8/עוולת הרשלנות קבועה בסעיפים  .11

כמו כן עליו . הפרת החובה ונזק, על התובע להוכיח קיומה של חובת זהירות, עוולת הרשלנות

ענייננו עתה הוא . עובדתי ומשפטי בין הפרת החובה לנזק, קשר סיבתילהוכיח קיומו של 

על כן השאלה הדרושה הכרעה היא האם חבות הנתבעים חובת זהירות כלפי , בשאלת החבות

א  "עוכקבוע ב, בחינת חובת הזהירות נחלקת לשני שלבים. התובע והאם הפרו את חובתן

  /11, (1) ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקנין שלמה נ 350118

(1952.) 

 

 (:נוסח חדש) העיריות פקודתלפתח מקרקעין קבועה ב סמכותה של עירייה .12

 :עירייה הן סמכויותיה של.241"

לעשות עבודות ציבוריות אחרות ולבנות ולקיים , ולקיים בניני ציבורלבנות ( 0)

 ;חנויות ובתים

על העירייה להפעיל את סמכותה על פי עקרונות המשפט , סמכות זו יוצרת חובה כללית

החובה הספציפית קמה . במידתיות ובתום לב, ללא הפליה, בהגינות ובסבירות, המנהלי

 . נית המתארמכוח תוכ

 

 חובת זהירות מושגית ./1

 

רשות מקומית סבירה יכולה לצפות שעיכוב בפיתוח המגרשים תגרום לבעליהם עיכוב , לטעמי

 . ביכולתם לממש את קניינם על דרך של בניית דירות מגורים

 

ואפנה , ההלכה הפסוקה הכירה בקיומה של חובת זהירות של רשות בהפעלת סמכויותיה

, אלי גורדון' עיריית ירושלים נ /35/21א "עברק ב( כתארו אז)רי כבוד השופט בהקשר זה לדב

 (:1958) 1/1, /11( 1)ד לט"פ

אין היא . ופעולתה היא שלטונית, המערערת פועלת מכוח סמכות סטטוטורית"...

כי , האין זה ראוי. שפט הפרטי אלא בתחום המשפט הציבוריפועלת בתחום המ

מקיומן של חובות זהירות , המפעילים סמכויות שלטוניות, נשחרר גופים ציבוריים

כי הסמכויות הסטטוטוריות עשויות ליצור חובות מינהליות , האין לומר? ברשלנות 

כלפי  במסגרתה של הרשות הציבורית פנימה אך לא חובות זהירות חיצוניות

והוטלה אחריות על מועצה , הוכרה אצלנו קיומה של חובת זהירות... הניזוק 

, 301194א "ע)מקומית בגין הפעלה רשלנית של סמכות הפיקוח על בניית מבנים 

כן וטלה אחריות על המדינה בגין [(. 6] 397912א "ע)או הריסתם [( 16]697, 692

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20145/80&Pvol=לז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20145/80&Pvol=לז
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20243/83&Pvol=לט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20243/83&Pvol=לט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20684/76
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20862/80
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א "ע)או עיכוב היציאה מהארץ [( 17] 0//390א "ע)ביצוע רשלני של סמכות המעצר 

או [( 18] 300110א "ע; [36] 300/17( א"ת)א "ע) או השמירה [(35] 390014( א"ת)

דינה של הרשלנות [(...19]440, 3164/0א "ע) תה הווטרינאריתבפעילו

, פרידמן' רובינשטיין וד' כלשונם של א -" הביורוקרטית"או " הפקידותית"

פי -צריכה להיבחן על -61( ה"תשכ)הפרקליט כא " אחריות עובדי ציבור בנזיקין"

, אכן ...או האחרת" ההנדסית"או , "הרפואית"אותן אמות מידה כמו הרשלנות 

חובת  פנימית אין בו כדי לשלול קיומה של-מינהלית-קיומה של חובה ציבורית

במקום שהחובה הציבורית מבוצעת בהתרשלות וגורמת נזק , "יצוניתח"זהירות 

 . " 300002א "תראה )

 

עירית ' יעקבי בניה והשקעות נ. ח 3028/7( 'חי. )א.תהשופט עמית ב' איני מתעלם מדעת כב

בפרשת יעקבי "(. פרשת יעקבי: "להלן) 11–ו  /1בסעיפים  1126, (1) 2008מח  -תק חדרה

נידונה השאלה האם ניתן לחייב רשות מקומית בתשלום פיצויים בשל נזק שנגרם ליזם עקב 

, של הרשות" דיןשלא כ"והאם כל פעולה או מחדל , העדר פיתוח סביבתי ואי סלילת כביש

ש קבע כי קיימים שיקולי מדיניות השוללים חובת "ביהמ. מקימים עילת תביעה בנזיקין

 : זהירות מושגית מצד העירייה במקרה שנידון שם וכדבריו

הצורך לצפות הוא המסננת הנורמטיבית המשמשת את בית המשפט בשיקולי "

קיימים , לטעמי. המדיניות המשפטית אם ראוי או לא ראוי להטיל אחריות

שיקולים של מדיניות משפטית השוללים חובת זהירות מושגית במקרה כגון זה 

לקבוע , בהתחשב בצורך להבטיח לעיריה חופש פעולה בפיתוח העיר, זאת. שלפנינו

נזק כלכלי ולא נזק )סוג הנזק . סדרי עדיפויות ולשקול שיקולי מדיניות סבירים

, ך בהחלטה לגבי אופן ניצול התקציבנושא הכרו, מחדל לעומת מעשה, (גוף

החשש , המעמסה אשר תוטל על הרשות המקומית במידה ותוטל אחריות בנזיקין

כדי כך שהרשות תירתע מלקבל החלטות , מפני ריבוי תביעות ומפני הרתעת יתר

כל אלו מטים את הכף לכיוון שלילת  –מינהליות כלליות המבוססות על שיקול דעת

 ".ות מושגית במקרה שלפנינוקיומה של חובת זהיר

 .(א.א-ההדגשות אינן במקור) 

 

שכן כאמור סבורני שאין לשלול קיום , השופט עמית' מסתייג אני מדבריו המפורשים של כב

גם אם היייתי מאמץ את , מכל מקום. חובת זהירות מושגית מרשות מקומית בנסיבות דנן

עת עסקינן בפיתוח . נו לפרשת יעקביניתן לאבחן בין המקרה שלפני, השופט עמית' גישת כב

הרי שמשקלה של פגיעה בקניינם של הבעלים מטה את הכף , שטח ציבורי בנוי כבענייננו

שהעירייה פיתחה את שטחיו , מצבו של פלוני. לכיוון הכרה בקיומה של חובת זהירות מושגית

פ "מלפתח שצאך עם זאת חדלה , המיועדים לבנייה ובכך סללה את דרכו לקבל היתר בנייה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20337/81
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20164/81
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20164/81
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20390/71
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20667/77
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20437/65
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=פרידמן&MaamarName=אחריות%20עובדי%20ציבור%20בנזיקין
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=פרידמן&MaamarName=אחריות%20עובדי%20ציבור%20בנזיקין
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%20772/77
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%20653/02
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טוב לאין ערוך ממצבו של , ובכך הביאה לפגיעה בערך הדירות שנבנו בשטחיו, הסמוכים אליו

ובכך נמנעה ממנו האפשרות , שהעירייה חדלה מלפתח את שטחיו המיועדים לבנייה, אלמוני

ואם כך , במובן צפיות טכנית, העיריה יכלה לצפות את הנזק. לקבל בבוא היום היתר בנייה

 .במובן צפיות נורמטיבית, ם צריכה לעשות כןהיתה ג

 

 ?האם חבה עיריית חולון חובת זהירות קונקרטית כלפי התובע .11

 

העירייה יכולה הייתה לצפות שפיתוח סביבת המגרשים תוך חריגה מהזמן הסביר עלולה 

. עצם העיכוב יכול למנוע את מימוש הזכויות לבניית דירות והשאת רווחים. לגרום לנזק

גיעה באפשרות התובע לממש את קניינו גוברת במבחן איזון האינטרסים על השיקולים הפ

יש להכיר בחובת , על כן .ועל כן מהיכולת לצפות יש לגזור גם צורך לצפות, העומדים מנגד

 .זהירות קונקרטית של עיריית חולון כלפי התובע

 

  התרשלות. 18

 

 בין באופן פיתוח , כלפי התובע האם הפרה העירייה את חובת הזהירות הקונקרטית

 ?המתחם ובין במשך תקופת הפיתוח

 

 ציר הזמן

 

היינו משך הזמן הסביר שהיה , יש לבדוק את ציר הזמן, לצורך ההכרעה בשאלה 18.1

לא , ודוק. דרוש לצורך פיתוח המתחם על מנת שניתן יהיה להגיש בקשה להיתר בניה

למו עיקר עבודות הפיתוח בסביבת ניתן ככלל להגיש בקשה להיתר בניה טרם הוש

ולכן השאלה שיש לבחון היא המועד בו ניתן היה להגיש את הבקשה , המגרשים

והמועד בו ניתן היה לצפות כי יינתן היתר , בהתחשב בשלבי הפיתוח, להיתר הבניה

בהתחשב בזמן הסביר של השלמת הפיתוח ומשך הזמן הסביר לקבלת היתר , כאמור

 .היתרממועד הגשת הבקשה ל

 

 :המומחה הגיע כאמור למסקנה לפיה, באשר למשך הפיתוח 18.2

הליך התכנון והביצוע של מתחם בסדר גודל כזה ובמיקום כזה צריך "

הרי שבשנת  0110-כך שאם אישור התוכנית היה ב, שנים 4-6להארך בין 

היה צריך להסתיים פיתוח התשתית למתחם גם בהתחשב  2770-2772

מבני ציבור ולבצע המערכות , רך לבצע תשתית עלבצו, במורכבות שלו

 ".בשלבים
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מוכן אני לקבל את עמדת התובע ולאמץ את עמדת המומחה ובאופן שהעבודות  /.18

, אמורות היו להסתיים לכל המאוחר בתום כחמש שנים ממועד רישום הפרצלציה

ולטפל  סבורני כי היה מקום להגישן, כאשר לעניין הבקשות להיתרים. 09301היינו 

 . בהן רק סמוך לפני כן

 

 :ומן הכלל אל הפרט

 

 87מגרש  

 

התובע , דא עקא. 1999הוגשה בשלהי  87התובע טוען כי הבקשה להיתר ביחס למגרש  18.1

ומבלי  87לא המציא ראיה באשר למועד בו הוגשה בקשה להיתר באשר למגרש 

שר למועד שטרח להעיד את הקבלן לוי אלברט שיכול היה לתמוך בעמדתו בא

המקורי של הגשת הבקשה ומכאן שאין מקום לקבל את עמדתו לפיה כבר בשנת 

, גם אם היתה מוגשת בקשה במועד כאמור, מכל מקום. הוגשה בקשה בעניין 1999

לא היתה לכך כל משמעות שכן הליכי פירוק השיתוף במגרש זה הסתיימו רק ביום 

רכש את זכויות העירייה במגרש  שעה שהקבלן לוי אלברט, או בסמוך לכך 11.10.00

אפנה בהקשר זה . לא ניתן היה להגיש את הבקשה קודם למועד זה, כלומר. /3נ

נספח יא לתצהיר )לעתירה  5בסעיף  86לטענתו לפני בית המשפט שדן בפירוק מגרש 

הואיל וכל בעלי הזכויות צריכים להגיש בחתימתם ": טען התובע 5בסעיף (. התובע

בקשה )לתקנות התכנון ובניה . א2בהקשר זה ראה גם תקנה ". בקשה להיתר בניה

 .1960 –ל "תש, (תנאיו ואגרות, להיתר

 

ולמצער פרק זמן סביר לפני כן , 09301מכאן שהיה ניתן לבקש את ההיתר בחודש  18.8

התובע לא המציא כל ראיה באשר למועד בו . בהתחשב בשלבי ביצוע עבודות הפיתוח

מותר לציין כי ללא העתק הבקשה לא הוכח המועד בה התבקש ההיתר בפועל ול

יודגש כי לא היה הסבר בפי התובע מדוע לא המציא לבית המשפט את . הוגשה

טען , 11סעיף , אציין כי מהנדס העיר בתצהירו(. 15שורה  25' עמ)הבקשה האמורה 

נה נוכח טע, הוגשה לוועדה בקשה לגדר את המגרש והצבת מבנה זמני 1.01./כי ביום 

חלה חובה כפולה ומכופלת על התובע להמציא ראיות מהימנות לגרסתו באשר , זו

 . אך כזאת לא עשה, למועד  הגשת הבקשה להיתר

 

 שעליה     ניתן היה לדחות את התביעה מחמת אי המצאת ראיה כה מהותית 18.7

לא התעלמתי מטענות התובע שמאחר והועדה סירבה . למעשה מושתת התובענה

אך אין בידי , נמנע הימנו להציג את הבקשות האמורות, שות להיתרלפתוח תיק לבק

לא היתה מניעה בידו להעיד את הקבלנים או בעלי זכויות אחרים . לקבל את דבריו
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במגרשים באשר למועד הגשת בקשת ההיתרים ולמעשה במיוחד שעה שקיימת 

אלו ואי הימנעותו להביא ראיות . מצופה היה מהתובע שיעשה כן, מחלוקת בעניין

בנוסף חזקה על התובע שהינו עורך דין . עומדת לו לרועץ, מתן כל הנמקה לכך

כגון מכתבים , שידאג לתעד את דחיית הבקשה לפתיחת תיק בקשה להיתר, בעיסוקו

נספח , 8.7.01לא מצאתי ראיות לעניין זה פרט למכתב התובע מיום . וראיות דומות

בקשה להיתר , ששה חודשים קודם לכן לתצהירו ובו נטען כי הוגשה על ידו' טז

לא מצוין במכתב שהועדה סירבה לפתוח , ראשית. אך גם בכך אין להועיל 87למגרש 

סבורני כי אם אכן הועדה היתה מסרבת . 86אין מסמך דומה לגבי מגרש . תיק בקשה

היתה לכך התייחסות מפורשת במכתב ולא רק איזכור של הגשת , לקבל את הבקשה

 . ששה חודשיםהבקשה לפני 

 

החלטתי לבחון את מועד הגשת ההיתר לפי מסמכים שונים , לפנים משורת הדין

 .שקיימים ולפי הקשר הדברים מהמסמכים האחרים שהוגשו

 

אם הוגשה קודם למועד הסביר , איני מביא בחשבון כל בקשה שהוגשה, לצורך כך

לא ברור מצב שכן לא מצופה מהוועדה שתנפיק היתרים שעה ש, להשלמת התשתיות

 . התשתיות

 

בערר על ( 38160302חל)התובע פנה לועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז תל אביב 

יש להניח שהערר הוגש כשלושה חודשים . החלטת הועדה שסירבה ליתן את ההיתר

שכן על הועדה להודיע עמדתה תוך , 2001בחודש נובמבר , לאחר הבקשה להיתר

ועדת  2001שה ככל הנראה במהלך אוגוסט מכאן שהבקשה הוג. שלושה חודשים

מכאן (. לעיל 10./סעיף )לדחותו  /1.0./1הערר דנה בעניין והחליטה כאמור ביום 

 ./1.0./1שלא ניתן היה להוציא את ההיתר עד החלטת הועדה ובסמוך לה ביום 

 

 . /28.5.0הועדה נתנה היתר למרתפים ביום , סופו של דבר 18.6

 

אם  חלוף פרק זמן של כשנה מאז הגשת הבקשה  השאלה הנשאלת הינה איפוא ה 18.5

מהווה סטיה , ושל שמונה חודשים מאז החלטת ועדת הערר ועד מתן היתר למרתפים

מנורמת התנהגות של ועדה מקומית לתכנון ובניה בנסיבות הקיימות שבעטיה אפשר 

אין בפרק הזמן האמור שאינו ממושך בכדי להוות , לטעמי. ליחס לוועדה רשלנות

 .לקביעה שהועדה התרשלה בסיס

 

 :באשר להיתר הסופי
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 , ביקשה הקלות, עולה כי המבקשת( 35נ) /1.12.0לפי פרוטוקול הועדה מיום  18.9

זאת (. ב393נ, א393נ)הליך שהצריך פרסום והמתנה להתנגדויות אשר בפועל הוגשו 

ופו ס. /22.12.0הקבלן הגיש ערר בעניין לועדה המחוזית בו ניתנה החלטה ביום , ועוד

הוחלט לדחות את ההתנגדויות וליתן את ההיתר לאחר , לאחר דיון בועדה, של דבר

, היינו 01./.1ההיתר לבניין הוצא ביום . יום על מנת לאפשר למתנגדים לערער 0/

 .מספר חודשים לאחר החלטת הועדה לאור בקשות להקלה והתנגדויות שהוגשו

ול להיחשב כחריגה מפרק הזמן אינו יכ, של חודשים ספורים, לטעמי פרק זמן זה

עובדי העירייה לרבות מהנדס , מכל מקום. הסביר בנסיבות המקרה ליתן היתר בניה

לא ניתן לראות בפרק הזמן , העיר טענו כי בנסיבות האמורות של הקלות והתנגדויות

משום חריגה בלתי , בהתחשב בסיום התשתיות, שחלף מאז הוגשה הבקשה להיתר

, היה על התובע להביא ראיות שיסתרו את העדויות האמורות, הבנסיבות אל. סבירה

שעה שהתשתיות , היינו שפרק הזמן האמור מהגשת הבקשה להיתר ועד לנתינתו

, בהתחשב בבקשות להקלה וההתנגדויות אינו סביר, הושלמו ועד למתן ההיתר בפועל

הגשת אישר כי , מר עינבר, לא כל שכן המומחה מטעמו. אך התובע לא עשה זאת

בהעדר ראיה סותרת (. 6שורה  21' עמ)התנגדויות אכן משפיעה על קבלת ההיתר 

 . לא עמד התובע בנטל להוכחת הרשלנות, לעניין

 

 86מגרש 

 

 עת הוגשה בקשה 9.01./הליכי פירוק השיתוף של מגרש זה הסתיימו רק ביום  18.10

 . לעיל 5./כאמור בסעיף , למחיקת התביעה

 

 מציא את הבקשה להיתר בניה שהוגשה על ידי הקבלן לא טרח התובע לה, גם כאן 18.11

לבית המשפט הומצא , יתר על כן. 2001שלטענתו הוגשה באוגוסט , זלמן זכריה

ולא ניתן כל , (38נ) /26.1.0שהוגשה רק ביום  86העתק הבקשה להיתר על מגרש 

התובע גם לא טרח להעיד . תימוכין לטענת התובע כי הבקשה הוגשה שנים קודם לכן

, 2001את הקבלן זכריה שיאשר את גרסתו לפיה הבקשה הוגשה במקורה בשנת 

 .והדבר עומד לו לרועץ, כעמדתו

  

 גם לגבי מגרש זה הוגש ערר לועדת הערר אשר החלטתה ניתנה ביום , כאמור 18.12

22.12.0/ . 

 

 דבר שגרם לפרסום והגשת התנגדויות, התבקשו הקלות 86גם באשר למגרש  /18.1

 .  310כעולה ממוצג נ
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לא ניתן לראות בפרק הזמן שחלף מאז הגשת הבקשה להיתר  86סבורני כי גם באשר למגרש 

שעה שהתבקשו הקלות והוגשו התנגדויות משום , 26.6.01ועד מתן ההיתר ביום  /26.1.0ביום 

הפרת חובת הוועדה לנהוג באופן סביר כמות שרשות סבירה אחרת היתה נוהגת בנסיבות 

חובת התובע להמציא ראיות באשר לפרק הזמן הסביר בו היה על טעמיי באשר ל. העניין

 . 86חלים גם באשר למגרש  87למגרש , הוועדה להוציא היתר בניה

 :מעבר לדרוש

 

עבודות הפיתוח בסדר הגודל הנדון אינן בגדר מדע שמאפשר לכמת במדויק את משך הזמן של  .17

לא יכולה להיחשב כהפרת חובת  ביצוען והשלמתן ולפיכך סטייה סבירה מהערכת המומחה

לפיכך גם אם אביא בחשבון שמשך העבודות יעלה על שנה מהערכת המומחה עדיין . הזהירות

 . יהיה זה בגדר הסביר

 

שרבים השיקולים באשר לפיתוחו ואשר על חלקם , עסקינן במתחם גדול ביותר, זאת ועוד

גם מחוות דעתו עולה שאין אזי , גם אם אאמץ את חוות הדעת של המומחה. הצבעתי לעיל

גם אליבא דהמומחה ניתן לבצע . המדובר בתחשיב מתמטי אלא דבר המושפע מגורמים רבים

, מכאן שאחור של כתשעה חודשים. את התשתיות בפרק זמן שנע בין ארבע לבין חמש שנים

 . אינו מהווה עיכוב כה ניכר שמגיע לכדי הפרת חובת זהירות, בנסיבות אלה

הועדה המקומית לתכנון ' נ.א.טריידט ס 39/178צ "בגב. ה להלכה הפסוקהאפנה בהקשר ז

 (:/199) 722( 2)ד מה"פ, ובניה

עשוי בית מה משפט לחייב , אם הרשות המוסמכת משתהה בהפעלת הסמכות"

אם . לחלופין תוך פרק זמן מסויים, ירות הראויה אואותה להפעיל את הסמכות במה

, עשוי בית המשפט לקבוע כי השיהוי עולה כדי הזנחה, היא משתהה באופן קיצוני

 ".והזנחה כזאת יש בה כדי למנוע את הפעלת הסמכות

 ".הזנחה"המקרה שלפנינו אינו נופל לגדר              

 

 :באשר לאופן הפיתוח             

כאשר , נתנה הנמקות ענייניות לפיהן היה מקום לפתח את המתחם בשלביםהעירייה 

משיקולים מקצועיים העדיפה להתחיל מכוון צפון לדרום וממזרח למערב וזאת על מנת 

( שכונת נאות שושנים)לקשר את התשתיות החדשות לאלו הקיימות בשכונות מצפון למתחם 

, דברים בתצהירי העדים מטעם העירייהבהקשר זה הובהרו ה(. שכונת קריית שרת)וממזרח 

 11' לתצהירו ודבריו בעמ 18סעיף )ל תשתיות ומבנים בעירייה "מר לביא המשמש כסמנכ

המדובר בעניינים מקצועיים המסורים . וכן בחוות דעתו של מר ספיבק( לפרוטוקול 11שורה 

יתערב שאינם חורגים ממתחם הסבירות ואין מקום שבית המשפט , לשיקול דעת הרשות

מר , לא התעלמתי מכך שהמומחה מטעם בית המשפט(. ד יעקובי"לפס 16ראה סעיף )בעניין 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20465/93&Pvol=מה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20465/93&Pvol=מה
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. שכונת נאות שושנים, סבור אף הוא כי נכון היה לפתח את המתחם מכוון צפון, דן הולצמן

סבר כי ניתן היה לפתח במקביל שני מתחמי משנה הידועים בשם גולדה צפון , יחד עם זאת

סבורני כי הדבר משפיע על מועד סיום העבודות ולא על . רק את גולדה צפון וגולדה דרום ולא

מכאן המסקנה שלא הוכח כי נפל פגם בשיקולים . עצם שיקול הדעת בדבר אופן הפיתוח

 .המקצועיים של העירייה באופן פיתוח המתחם  בכללותו המצדיק התערבות של בית המשפט

 

' בעמ, בפרשת יעקבי קובע השופט עמית. רותהחלטת העירייה עומדת איפוא במבחן הסבי

11/8: 

 

וככל , כי הרשות קובעת לעצמה סדרי עדיפויות וקדימויות, הלכה פסוקה היא"

לא יתערב בית , שאלה עומדים בכללי המינהל התקין ונמצאים במתחם הסבירות

ולא יחליט במקומה על אופן חלוקת משאביה , המשפט בשיקול דעת הרשות

 ".הכספיים

 

, לטענתו. כ הנתבעים בסיכומיו לקיומו של חריג שיקול הדעת"בל אני גם את טעמו של במק

אין בסיס , בו החלטותיה של עיריית חולון מצויות במתחם הסבירות, במקרה שלפנינו

העיד מר , בדומה לכך. לתביעה כספית כלשהי כנגדה בעילת רשלנות או עילה נזיקית אחרת

 :י התובע"בחקירתו הנגדית ע, לביא מאיר

 

המומחה בא ולא יכול היה להיכנס לראש של עיריית חולון שהיתה לה תפיסה "

 (לפרוטוקול 11-12עמודים " )ברורה שיש לפתח את חולון מצפון וממערב

 

-עירית תל' חברת מרכז ברוך וצפורה נ /96378א "עראה , על התפתחות חריג שיקול הדעת

הועדה המקומית ' כלפון נווה ארזים נ 3991787( א"ת. )א.ת, (1999) 516( 8)ד נג"פ, יפו-אביב

 .1, (2) 2008מח  -תק. לתכנון ובניה הרצליה

 

טתה של העירייה לפתח את המתחם מצפון וממערב כהחלטה יש לראות בהחל, בענייננו

ש תשתית ראייתית לפיה שיקולי העירייה לפתח "התובע לא הניח בפני ביהמ. שבשיקול דעת

 .להבדיל משיקולים תכנונים, את המתחם מצפון וממערב היו מונעים משיקולים זרים

 

 .ן ביצוע עבודות הפיתוחמסקנתי היא כי לא נפל פגם במשך הפיתוח ובאופ, סופו של דבר

 

בחנתי את השאלה האם הפרה העירייה את חובתה המנהלית לפתוח התשתיות כעוולה  .17

, שנים 1-8מנהלית לנוכח קביעתו של מר הולצמן שפרק הזמן הסביר לפיתוח המגרשים הוא 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20653/97&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20653/97&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%201656/99
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סבירות -סבירות מנהלית אינה עולה בהכרח כדי אי-אי, אולם. לכאורה התשובה היא בחיוב

 : ש בפרשת יעקבי"כדברי ביהמ. יקיתנז

, אין משמעה מיניה וביה, קביעה לפיה הרשות פעלה שלא כדין, עם זאת"....

אינה , סמכות סטטוטורית שניתנה לרשות. קביעה שהרשות פעלה גם ברשלנות

אם כי קיומה של הסמכות מהווה שיקול )מקימה מאליה חובת זהירות ברשלנות 

לא כל אימת שרשות ציבורית פועלת . ל"הנ 397912א "ע –( להטלת חובת זהירות

נמצאנו מטשטשים , שאם נאמר כך. צומחת לפרט עילת תביעה בנזיקין, שלא כדין

עד כדי , ציבורי לדיני הנזיקין במשפט הפרטי-את ההבחנה בין המשפט המינהלי

 ".  ין השנייםזהות ב

 

במצב , ש בפרשת יעקבי מבהיר כי קיומה של עוולה מנהלית כשלעצמה אין בה עדיין"ביהמ

 : כדי להצמיח לנפגע סעד כספי, המשפטי הקיים

 

אדמה חברה  36/047 א"ע)השופט ברק מעלה את האפשרות לפנות להלכת אדמה "

כאל מקור אפשרי לגיבוש תרופה ( 0111 ד ט"פ, לוי. מ נ"בינלאומית בישראל בע

אך בסופו של דבר גורס כי נוכח הבעיתיות ביצירת דין נזיקין , פנימית להפרת זכות

, אוי לעשות כל מאמץ להעדיף פנייה אל דיני הנזיקיןר, הנזיקין פקודתחדש מחוץ ל

ורק אם בגמר בחינה זו יתברר כי התרופה הנזיקית אינה תואמת במלואה את הפרת 

' עמ, שם)יהא מקום לשקול את פיתוחה של התרופה הפנימית , הזכות החוקתית

012 .) 

  

, מיניה וביה, להוות ידי העירייה כדי-כי אין בהפרת החובה המנהלית על, עולה מן המקובץ

אין בהפרת החובה המנהלית כשלעצמה כדי , למעלה מכך. הפרת חובת הזהירות כלפי התובע

 .להצמיח לתובע סעד של פיצויים

 

גם , אין בידי לקבל את גרסת התובע לפיה עבודות הפיתוח הושלמו בעת שהוגשו ההיתרים .16

בהקשר זה טען התובע כי  .בהנחה והייתי מקבל את עמדתו באשר למועדי הגשת ההיתרים

. לסיכומיו 10הושלמו עבודות הפיתוח וכאמור בסעיף , כל המומחים ציינו שבאותה עת

גם אם היה , למותר לציין כי המומחים לא היו באתר בעת ביצוע העבודות האמורות ולכן

דבר שלא היה מוסכם עליהם ראה למשל חוות דעת )הדבר נאמר על ידי מי מהמומחים 

, מעבר לדרוש. לא היה בכך כדי להוות ראיה לאמיתות הטענה, [(1]סעיף  15ד ספיבק עמו

ציינה מפורשת כי אין חולק שהתשתיות , אליה הפניתי, /1.0./1ועדת הערר בהחלטה מיום 

לא . אינן מוכנות ולא ניתן יהיה לאכלס את היחידות וזאת לאחר ביקור של הועדה במקום

 .רר ודי בכך כדי לדחות את טענת התובע בהקשר זההיתה כל הסתייגות מקביעת ועדת הע

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20862/80
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20140/53&Pvol=ט
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20140/53&Pvol=ט
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
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, כי גם אם הייתי מגיע למסקנה בדבר הפרת חובת הזהירות וקיומה של רשלנות, ציינתי לעיל .15

לאור ניתוק הקשר הסיבתי בין הרשלנות לבין הנזק בכך שהוגשו בקשות , לא היה די

למי מהנתבעים כל חבות  התנגדויות אשר בעטיין נדחה מועד מתן ההיתרים ושאין, להקלות

 .  לתובע תרומה גדולה לעניין זה, מכל מקום.  לעניין זה

  

הנמקה נוספת לניתוק הקשר הסיבתי ניתן למצוא גם בעובדה שהתובע התקשר עם הקבלן 

הבקשה להיתר , דא עקא(. 31נ) 2001אלברט לוי בהסכם למתן שירותי בניה בחודש אפריל 

אזי אין הוא נעוץ , שאם קיים אחור, מכאן. 05302דש רק בחו, הוגשה לפי הנחזה בתיק

 .מכל מקום יש לזקוף חלק גדול על כתפי התובע או הקבלן מטעמו, בנתבעים

 

, /1.12.0/אזי הסכם ההתקשרות בין התובע לבין הקבלן זכריה נחתם ביום  86באשר למגרש 

יש , ה ומכל מקוםשקודם לכן לא יכול היה הקבלן להגיש היתר בניה למגרש ז, מכאן. 37נ

נותק הקשר הסיבתי בין , לפיכך. למנות את המועד למתן ההיתר לא קודם למועד זה

 . לנזק ומכל מקום יש לזקוף חלק ניכר מהנזק על התובע, גם אם היתה מוכחת, הרשלנות

 

 

 

 אחריות ראש העיר .19

 

על ידי לא שוכנעתי כי התקיימו בנסיבות המקרה התנאים לחייב את ראש העיר כנטען 

 . התובע

התובע משתית את החיוב של ראש העיר על רשלנותו במילוי חובתו ותפקידיו כראש העיר 

ממילא , שעה שנדחתה התביעה נגד הועדה והעירייה. על בסיס עוולת הרשלנות, וראש הועדה

 .דין התביעה נגד ראש העיר מחמת רשלנות להידחות אף היא

 

הבטחה שלטונית בהסתמך על מכתבו הנזכר לעיל וכן  חיוב אחר של ראש העיר הינו על בסיס

 . מבחינת הבטחה שלטונית, על הבטחות שניתנו לו בעל פה לפיהן ניתן יהיה לבנות בהקדם

 

לבעלי היחידות עולה  0830/395התובע טוען כי ממכתבו של ראש עיריית חולון שנשלח ביום 

מיידית להגיש בקשות להיתר הצהרתו של האחרון לפיה המתחם נמצא בפיתוח מלא וניתן 

דעתי היא שהתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי ניתנה לו הבטחה , ברם. בנייה

בסיום מכתבו . התובע צירף לכתב תביעתו רק חלקו של המכתב האמור, ראשית. שלטונית

 :מציין ראש העיר
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כך להגיש בקשה שיעזור לך בדר, רוכז עבורך מידע הנוגע לענינך, כדי להקל עליך"

 ".להיתר בניה בתחום התוכנית

 

 . ושיקולי התובע עימו, נספח זה לא צורף לכתב התביעה

 

התובע רכש את זכויותיו הקנייניות במגרשים נשוא הסכסוך זמן ניכר לאחר שהמכתב , שנית

 .שעה שידע בבירור כי המתחם אינו מפותח ולא ניתן לקבל היתרי בנייה, נשלח

 

ח כי אכן ניתנו לתובע הבטחות בעל פה כדבריו על ידי מי מטעם נושאי לא הוכ, שלישית

מר לביא הכחיש כי ניתנה לו הבטחה על ידי מר משה , כך. התפקידים הבכירים בעירייה

נספח , 17.1.02על גבי מכתב התובע למר רינת מיום , זאת ועוד. רינת ששימש כסגן ראש העיר

 .  ציין זאת מר לביא במפורש, יח לתצהירו

 

הכיר אותה היטב וידע שתנאי הוא , התובע טיפל ברישומה של התוכנית, יתר על הדרוש

, הטענה של הבטחה שלטונית אף סותרת את הגיונם של דברים, לכן. השלמת התשתיות

כאילו גורם בעירייה היה מבטיח לתובע דבר שעה שברור שאין העירייה יכולה לעמוד בו לא 

 .ות כןכל שכן אין עליה חובה לעש

 

הקבלנים , לא למותר להזכיר כי התובע נדרש להשלמת הסכמות כל הבעלים והליכי הפירוק

כך שגם אם היתה , במגרשיו ביקשו הקלות דבר שגרם להתמשכות הליכי קבלת ההיתרים

ניתנת הבטחה שלטונית לא היה בה כדי לסייע לתובע מבחינת קבלת ההיתר בפועל מנסיבות 

 .יר ובנתבעים האחריםשאינן תלויות בראש הע

 

 הפליה .27

 

לא התעלמתי מטענת התובע לפיה הופלה לרעה בכל הקשור לפיתוח וקבלת היתרי בנייה 

של הקבלן רוטמן  /86.0של הקבלן צוקר ומגרש  87.02מגרש , לעומת שני מגרשים סמוכים

 :בחוות דעתו קובע מר הולצמן(. בהתאמה" מגרש רוטמן"ו" צוקר מגרש: "להלן)

למעשה מתאים  2772-ב( רוטמן וצוקר)רי הבנייה למגרשים הסמוכים מתן הית"

ללוח הזמנים שאמדתי לסיום עבודות הפיתוח ולכן גם מגרשיו של התובע היו 

לסיכום חוות דעתו של מר ' סעיף ט) "2770-2772אמורים לקבל היתרי בנייה בשנים 

 (. הולצמן

ן ניתנו על אף שהפיתוח במגרשים אלו הנתבעים טוענים כי היתרי בנייה למגרשי צוקר ורוטמ

בכפוף להתחייבותם של הקבלנים להניח תשתיות זמניות על חשבונם , טרם הסתיים

וזאת לפנים משורת , והתחייבותם שלא לאכלס את המבנים שיוקמו עד להשלמת התשתיות
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לא ניתן היתר בדומה למגרשי התובע נוכח הניסיון המר עם מגרשי צוקר , לגרסתן. הדין

רוטמן שביצעו את עבודות הפיתוח בדרך שהפריעה לעבודות הפיתוח הציבורי על ידי ו

-11שורות  10' לתצהירו ועמ 27ראה עדות מר לביא סעיף )שנעשו בסמוך , העירייה ומטעמה

המיקום של מגרשי צוקר ורוטמן שונה מבחינת מיקום מגרשי התובע , לדידם, זאת ועוד(. 19

 .  מקום בו קיימות תשתיות חלקיות שכן הם קרובים יותר לכביש

 

התובע יכול היה לזמן את מי . טענת העירייה נתמכה בעדויות לעניין ואלו לא נסתרו

יתרה . אך הוא לא עשה כן, מהקבלנים צוקר או רוטמן על מנת להפריך את טענות העירייה

ו זלמן לוי אלברט א, התובע לא המציא כל ראיה לכך שהקבלנים שבנו על מגרשיו, מזאת

זכריה היו מוכנים לבצע את הנחת התשתיות הזמניות של מגרשיהם על חשבונם בדומה 

 . דבר שכרוך בעלויות כספיות כך שלא ניתן להשוות בין שני המצבים, לצוקר ורוטמן

 

 .דין התביעה להידחות, לאור כל האמור   .21

 

 ראיותאציין כי הצדדים צירפו לסיכומיהם מסמכים שונים שבחלקם הם בגדר   

 .שאותן חובה היה לצרף לתצהירים ולמותר לציין שהתעלמתי מהם  

 

לא ראיתי לחייב את התובע בהוצאות ובכללן שכר טרחת מומחי הנתבעת ומומחה בית 

 .המשפט לאור מימצאי מומחה בית המשפט למול ממצאי מומחי הצדדים

 

 .מ"בצירוף מע₪  16,800ד הנתבעים בסך "התובע יישא בשכר טרחת עו
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