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 פסק דין

בתיק ערר מספר "( ועדת הערר: "להלן)מחוז תל אביב  -ערעור על החלטת ועדת הערר המחוזית. 1

אשר דחתה את טענתן הטרומית של המערערות לפיה מקרקעי המשיבים , 11.0.00מיום  300/300

 1923 -ה"תשכ, התכנון והבניה חוקל 191על פי סעיף  32352אינם מהווים מקרקעין גובלים בתכנית תא

אשר  3032302בתיק ערר מספר  9.12.02ועל החלטת ועדת הערר מיום ( חוק התכנון והבניה: להלן)

דחתה את טענות המערערות לפיהן שיעור הפגיעה שנקבע על ידי השמאי המכריע במקרקעי  המשיבים 

 . התחום הסביראינו עובר את 

 

 המצב התכנוני וההליכים המשפטיים שקדמו לערעור

. 12.9.92ופרסומה נעשה ביום  1ניזומה על ידי המערערת ( "התכנית: "להלן) 32352תכנית תא. 2

דונם ומוגבל על ידי רחוב פנקס  2/המתפרס על פני ', התכנית מקיפה שטח הידוע כמתחם גבעת עמל א

עיקר תכלית התכנית הוא קביעת יעודי . רום ורחוב עקיבא אריה במערברחוב אהבת ציון מד, בצפון

התכנית קבעה בנייתן של . קביעת זכויות והוראות בניה ואיחוד וחלוקה של חלקות, קרקע למגורים

 . יחידות דיור בשלושה מגדלים 30/

שיוגשו כנגד כתב שיפוי בגין תביעות לפיצויים  2למערערת  1כתנאי לקידום התכנית נתנה המערערת 

 . על ידי צדדים אחרים מחמת אישור התכנית 2המערערת 
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שעליה ניצב הבית שברחוב , /221בגוש  2//1המשיבים הינם בעלי המקרקעין הנמצאים בחלקה . /

חוצץ רחוב עקיבא , המסומן בקו הכחול, בין הנכס לבין גבול התכנית(. הנכס: להלן) 23עקיבא אריה 

 חוקל 191המשיבים הגישו לוועדה תביעה לפיצויים על יסוד סעיף . רמט 11שרוחבו הוא , אריה

ד שמאית ששללה כל עילה "צורפה לדיון בוועדה המקומית ואף הגישה חו 1המערערת . התכנון והבניה

 . לפיצוי

 . ואלו הגישו ערר לועדת הערר, דחתה את תביעת המשיבים 2המערערת 

בהתחשב בעובדה שבין גבול התכנית לנכס בוועדת הערר טענו המערערות טענה מקדמית לפיה 

המשיבים חוצץ ומפריד רחוב עקיבא אריה הרי שאין נכס המשיבים גובל בתכנית ומשכך לא קמה 

 . זה זוהי השאלה המרכזית העומדת בלב הערעור שהוגש לבית משפט. עילה לפיצויים

 

מאחר שלתכנית היא קבעה כי . דחתה ועדת הערר את הטענה המקדמית 11.0.00בהחלטה מיום . 0

קו "תחום התכנית איננו ה, הקובע הוראות תחבורה ברחוב עקיבא אריה, נספח תחבורה תקף

השאלה , אשר על כן .המסומן בתשריט אלא התחום שלגביו נקבעו בתכנית הוראות" הכחול

והלכה , אלא מהו תחום התכנית, "גובל"החלטת הועדה אינה מהי משמעות המונח על פי , הנשאלת

 . למעשה נכס המשיבים כלול במתחם התכנית

 .שמאי מכריע, בהסכמת הצדדים, לאחר מתן החלטתה של הועדה מונה

 . בנכס של המשיבים 2%ניתנה החלטת השמאי המכריע אשר קבע פגיעה של  12.1.02 -ב 

. המשיבים ערר על פסיקת השמאי המכריע ותקפו את היקף הנזק שנקבע להם הגישו 15.2.02 -ב

הגישו המערערים במסגרת הערעור השני בקשה לקיום דיון בנושא  11.0.02 -חודשיים לאחר מכן ב

ניתנה החלטה על  9.12.02 -ב. התכנון והבניה חוקל 200סבירות הפגיעה שנגרמה למשיבים על פי סעיף 

 (. לתיק המוצגים מטעם המשיבים 2מוצג )ידי ועדת הערר לפיה נדחתה בקשת המערערות 

המערערים הגישו ערעור על החלטת הועדה שקבעה כי המקרקעין שבבעלות המשיבים גובלים 

 .וכן על החלטת הועדה לעניין סבירות הפגיעה, בתכנית

 

 

ניתנה על ידי בית משפט זה החלטה הדוחה את בקשת המשיבים לדחות על הסף  20.1.2002ביום . 3

את הערעור אשר הוגש על ידי המערערות בגין מעשה בית דין ואי עמידה במועדים הקבועים להגשתו 

 . לאחר מתן ההחלטה הוזמנו הצדדים לדיון בטענות לגופן. של ערעור

כו הסכימו הצדדים על כי בית המשפט יכריע בטענותיהם על פי התקיים דיון במהל 22.2.2002-ב

 .סיכומים שיגישו בכתב

 

 טענות הצדדים בערעור

מאחר שאין הוא , טענתם המרכזית של המערערים הייתה כי נכס המשיבים אינו בגדר נכס גובל. 2

לא יכולה המערערים טענו כי הועדה . ולפיכך החלטת ועדת הערר שגויה, נושק לקו גבול התכנית

משום שהדרך הראויה לתקוף את קו התכנית הינה במסגרתו של הליך , הייתה להסיט את קו התכנית

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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עוד נטען כי הוראות הבינוי המתייחסות לרחוב . ולא במסגרת תקיפה עקיפה, ההתנגדויות לתכנית

מים שהגישו בסיכו. עקיבא אריה אינן הוראות תכנוניות ואין בהן כדי להקים עילה לתביעה לפיצויים

 ד"פס: להלן) הוועדה המקומית לתכנון ולבניה' ויטנר נ 3012113מ "עעמסתמכים המערערים גם על 

שאין מקום להעלות טענות בדבר , בפסק דין ויטנר נקבע. שהתפרסם לאחר הגשתו של הערעור, (ויטנר

ושמקומם של טענות המשיגות על , התכנון והבניה חוקל 191ם התכנית בתביעת פיצויים לפי סעיף תחו

הגבול שסומן בתכנית או על החרגתם של מקרקעין מתחומה של התכנית הינו בתהליך העלאת 

 .ההתנגדויות לתכנית

ד ויטנר להקמתה של עילה לתביעה על אף היעדר "מתייחסים לחריג היחיד המוזכר בפס המערערים

אין הם , וטוענים כי מאחר שהמשיבים לא טענו להתקיימותו של החריג, השקה בין גבול התכנית לנכס

מפריד בין גבול התכנית " כביש שכונתי צר"החריג הקובע כי , לטענתם. יכולים להעלות אותו בשלב זה

המשיבים לא פעלו להוכחת . דורש הוכחה וקביעת ממצאים עובדתיים על ידי בית המשפט, ן הנכסלבי

 . טענותיהם ואינם יכולים לעשות זאת כעת במסגרת סיכומיהם

אשר אופיו , כי אם בכביש רחב" כביש שכונתי צר"טוענים המערערים כי אין עסקינן ב, לגופו של עניין

 .כלל ועיקר" שכונתי"אינו 

שבים המערערים וטוענים כי הפגיעה בקניינם של המשיבים אינה עוברת את גבול , סף על כךבנו

 .  הסביר

 

, כי בין נכסם לבין גבול התכנית מפריד כביש שכונתי צר, המשיבים מתמקדים בסיכומיהם בטענה. 1

מכים על הם מסת. 191ד ויטנר אינו מהווה חציצה של ממש לצורך תביעה על פי סעיף "אשר על פי פס

ובעיקר על " כביש שכונתי צר"פסקי דין שונים של בתי המשפט המנהליים בדבר פרשנותו של המונח 

, (/)2002מח -תק, 'אברהם רמי טיבר ואח' מ נ"חברת מגדלי אלרוב בע 302131( יפו-אביב-תל)נ "עמ

הנמצא בקרבת רחוב , אשר קיבל את תביעת תושבי רחוב אהבת ציון, (עניין טייבר: להלן) 10002

 . בתביעה כנגד המערערים, עקיבא אריה

חובת , לדידם. המשיבים מבקשים לדחות את הטענה כי לא עמדו בחובת הוכחת אופיו של הכביש

, יתה מוטלת על כתפיהםלא הי, "כביש שכונתי צר"ההוכחה כי בין נכסם לבין התכנית מפריד רק 

גובל אינו והמערערים הם אלו שהיו צריכים לתקן את כתבי טענותיהם ולטעון כי נכסם של המשיבים 

 . ד ויטנר"בתחום התכנית מאחר שלא מתקיימים החריגים המצוינים בפס

לא מוטלת עליהם חובה  סדר הדין האזרחי תקנותהמשיבים מוסיפים וטוענים כי על פי , יתר על כן

. לפרט את טענותיהם בטרם הוגשו הסיכומים מטעמם והם רשאים להסתמך על חומר הראיות בתיק

ולפיכך אין כל מניעה כי בית , בין המוצגים נמצאים גם התשריטים והמפות הרלוונטיות, לטענתם

 . ים השונים ולהכריע בשאלת השקתה של התכנית לנכסהמשפט יוכל להתרשם מהנתונ

 . המשיבים מעלים טענות גם באשר לסבירות הפגיעה

 

 

 דיון

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%202775/01
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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והגעתי למסקנה כי החלטת ועדת הערר , קראתי את סיכומי הצדדים ואת החלטתה של ועדת הערר. 5

 . אינה יכולה לעמוד על כנה

צריך תובע הפיצויים להצביע על אחת  התכנון והבניה חוקל 191על מנת להיכנס בשעריו של סעיף 

 :משתי האפשרויות הבאות

 .כי התכנית הפוגעת חלה על המקרקעין שבבעלותו .א

 . כי המקרקעין שבבעלותו גובלים בתכנית הפוגעת .ב

 

 :191זאת על פי לשונו הברורה  של סעיף 

 

 [ ה"תשנ, ג"תשמ: תיקון]תביעת פיצויים  .191

מי , מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו, שלא בדרך הפקעה, נפגעו על ידי תכנית( א)

שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה 

 (ר.מ -ההדגשה אינה במקור).111בכפוף לאמור בסעיף , המקומית

 

כי השאלה הנמצאת במחלוקת בתיק נשוא הערעור , באופן מפורש, ועדת הערר קבעה בהחלטתה. 9

 :ובלשונה של ועדת הערר, הינה מהו תחום התכנית

 

עמדתנו ". תחום התכנית"אלא מהו " גובל"אינה מהי משמעות המונח  090השאלה לצורך סעיף "

גם אם הוא נמצא , כנית הוראות כלול בתחומהכי כל שטח לגביו קובעת הת, כפי שצויין לעיל, היא

 (.להחלטת ועדת הערר /עמוד )..." קו הכחול"מחוץ ל

כי יש לראות בנכס , הכריעה וקבעה, לאחר שגידרה את הדיון במחלוקת בגבולותיה של שאלה זו

 :ובלשונה, המשיבים ככלול בתחומי התכנית

הקובעת הוראות , האמיתי של התכניתבנסיבות נשוא ערר זה אין הקו הכחול משקף את תחומה "

ל "מן הראוי היה לכלול את החלקות הנ. לגבי חלקות שאינן כלולות בה ואינן תחומות בקו הכחול

בתוך תחום התכנית באופן פורמלי ולסמן את הקו הכחול כך שיקיף אותן חלקות לגביהן נקבעו 

כפי שהיא אינה יכולה לפגוע העובדה שהדבר לא נעשה והתכנית אושרה . הוראות בנספח התחבורה

שנכסם גובל ברחוב הכלול בנספח התחבורה המהווה חלק בלתי , בזכויות המהותיות של העוררים

המסקנה המתחייבת היא כי קטע הרחוב הרלוונטי כלול בתחום תכנית והנכס ...נפרד מהתכנית

להחלטת ועדת  0-/ים עמוד". )090נשוא הערר גובל בתחום התכנית וזכאי לתבוע פיצויים לפי סעיף 

 (. הערר

 

פסיקת ועדת הערר אינה יכולה להיוותר על כנה לאחר קביעתה של הלכת ויטנר בבית המשפט . 10

, (/)2003ל ע-תק, הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים' ויטנר נ 3012113מ "עתעל פי  . העליון

לא ניתן להרחיב את תחולתה של התכנית אל . תחומה של תכנית נקבע אך ורק על פי הקו הכחול

. מעבר לקו הכחול בגינן של הוראות הנוגעות למקרקעין המצויים מחוץ לתחום התכנית המסומן

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%202775/01
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את ודחה , בקביעה זו קיבל בית המשפט העליון את גישת היועץ המשפטי לממשלה ורשויות התכנון

, כי כאשר הוראות התכנית משנות את המצב התכנוני של מקרקעין שמחוץ לתחומם, העמדה הגורסת

 :כפי שכתבה השופטת בייניש, יש לראות במקרקעין ככלולים בתחומי התכנית

 

 ?"תחום התכנית"מהו : השאלה השנייה"

מקרקעין "אחת הטענות שהושמעו נגד הפרשנות המצמצמת של המונח , כאמור.  19

היא כי ישנו חשש שגבולות התכנית ייקבעו בצורה שרירותית על מנת לצמצם את , "גובלים

אם , פי הטענה-על? במה דברים אמורים. היקף הפיצויים בהם יהיו חייבות רשויות התכנון

אזי כל שטח החוצץ בין התכנית למקרקעין , היא הגדרה טכנית" מקרקעין גובלים"הגדרת 

ורשויות התכנון יוכלו לסמן את גבולות התכנית , עין כגובליםשולל את מעמדם של המקרק

על . כך שייווצר חיץ מלאכותי בין התכנית ובין המקרקעין וכך להימנע מתשלום פיצויים

, בעניין ויטנר ובעניין טייבר)קבעו הנשיא גורן והשופט מודריק , מנת להתמודד עם קושי זה

, 090במסגרת תביעת פיצויים לפי סעיף , ועכי במצבים מסוימים ניתן יהיה לקב( בהתאמה

, כך". הקו הכחול"כי תחום התכנית שונה מן המסומן על גבי תשריט התכנית באמצעות 

ניתן יהיה לקבוע כי תחום התכנית שונה , כאשר תחום התכנית סומן בשרירותיות

אינם  בתכנית אף אם" גובלים"וכתוצאה מכך מקרקעין שנפגעו מהתכנית יוגדרו , מהמסומן

הנשיא גורן איפיין שני מצבים המצדיקים לגישתו מתן . המקורי" קו הכחול"משיקים ל

לקבוע כי תחום התכנית ( או לבית המשפט לענינים מינהליים)שיקול דעת לועדת הערר 

האחד הינו כאשר התכנית קובעת הוראות אשר משנות את מצבם ". הקו הכחול"שונה מן 

, לשיטתו, מקרה כזה הוא. שבתשריט" קו הכחול"כלולים בהתיכנוני של מקרקעין שאינם 

סומן באופן שרירותי במטרה להימנע מתשלום " הקו הכחול"מקרה שבו ניתן לקבוע כי 

באופן שאינו , עובר בתוך יחידה תכנונית" הקו הכחול"המקרה השני הוא כאשר . פיצויים

הרי , של כל החלקה אם התכנית שינתה את מצבה התכנוני. מכלילה בשלמותה בתכנית

ניתן לקבוע כי היחידה כולה הינה בתחום התכנית ומקרקעין הגובלים , שאליבא דנשיא גורן

 . 090פי סעיף -לה יהיו זכאים לפיצוי על

ונראית לנו יותר הגישה שמציע היועץ , אין בידינו לקבל גישה זו לשאלת תחום התכנית.  1/

איננו בתביעת , טענות בדבר תחום התכנית אשר טען כי המקום להעלות, המשפטי לממשלה

זאת משום . לחוק 011אלא בשלב ההתנגדויות לתכנית לפי סעיף , 090הפיצויים לפי סעיף 

בעל עניין בקרקע הרואה . שטענות אלה מהוות למעשה תקיפה עקיפה של תכנית תקפה

ר בטרם והתנגדות זו תתבר, 011פי סעיף -עצמו נפגע מתכנית רשאי להגיש התנגדות על

ולפיכך אם , בשלב זה התכנית עוד עשויה להשתנות בהתאם להתנגדויות. תאושר התכנית

הדרך , לרבות על תחום התכנית כפי שמסומן בתשריט, ברצונו של אדם להשפיע על תכנית

פתוחה , במידה והתנגדותו של אותו אדם אינה מתקבלת. הנכונה לעשות כן היא בהתנגדות

בשלב המאוחר . ה לבית המשפט המוסמך כנגד תוקפה של התכניתבפניו הדרך להגיש עתיר

אין לוועדת הערר סמכות לקבוע תחום , לעומת זאת, 090של תביעת פיצויים לפי סעיף 
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מובן כי , בהיעדר סמכות לועדת הערר. תכנית שונה מזה שנקבע בתכנית ואושר ופורסם כדין

עניין : ראו והשוו)ערעור המינהלי אין סמכות גם לבית המשפט לעניינים מינהליים הדן ב

 (. 856-850' בע, ל"רובינשטיין הנ

א "ע: ראו למשל)מעמדה הנורמטיבי הינה של חקיקת משנה , מרגע שאושרה תכנית

 368009א "ע; 650, 615( 1)ד נא"פ, הועדת המיוחדת' בן יקר גת חברה להנדסה נ 3958190

כוח היועץ -ועל כן יש ממש בטענת בא, (041, 010( 5)ד מו"פ, הועדה המקומית' קני בתים נ

מרגע , כמו כן. המשפטי לממשלה לפיה על תחום התכנית להיות אחיד לכל דבר ועניין

ישנם צדדים שלישיים מעוניינים העלולים להסתמך על התכנית , שהתכנית אושרה

המפקחת על התעבורה מחוזות ' עיריית נתניה נ 31101צ "בגראו למשל )בגבולות שפורסמו 

ד "פ, ועדת הערר המחוזית' אנדרמן נ 3996090א "ע; 054, 0/9( 0)ד נו"פ, אביב והמרכז-תל

ן לאפשר שינוי תחום התכנית במסגרת תביעה לפי סעיף אי, לפיכך(. 409, 488( 1)נו

 (ר.מ -ההדגשה אינה במקור)."090

מכאן . אין בעלי המקרקעין רשאים לטעון כי תכניתם כלולה בתחומה של התכנית -הנה כי כן

והטענה עליה השליכו המשיבים את יהבם נדחתה באופן מפורש , שהחלטת ועדת הערר הייתה שגויה

 . ט העליוןעל ידי בית המשפ

 

לא יכלו עוד המשיבים להחזיק בטענה כי המקרקעין , משהתקבל פסק הדין בעניין ויטנר. 11

אשר הועלתה לראשונה בסיכומים שהוגשו , ולפיכך העלו טענה חדשה, שבבעלותם כלולים בתכנית

נתי כביש שכו"הכביש שמפריד בין המקרקעין שבבעלותם לגבול התכנית הינו , על פי הטענה. לפניי

ולפיכך הוא נכנס תחת הגדרת החריג לכלל הקובע כי תכנית תגבול בנכס רק אם יש בין הנכס , "צר

 . לבין גבולה השקה פיזית

 .גם דינה של טענה זו להידחות

אינני סבורה כי מועד העלאתה של הטענה כמו גם היקפה והאופן בו נטענה , בראש ובראשונה

לא נטענה על ידי המשיבים באף אחד מהשלבים " שכונתי הצרכביש ה"טענת ה. מצדיקים דיון ענייני

לא לפני ועדת הערר ואף לא בכתבי הטענות שהוגשו לפני , לא לפני הועדה המקומית -הדיוניים עד עתה

המשיבים היו מודעים לקבלתה של הלכת ויטנר עובר להגשת הסיכומים , יתר על כן. בית משפט זה

התנהלות זו מצידם של המשיבים פגומה מכמה . טענותיהם ובכל זאת לא ביקשו לתקן את כתבי

 : סיבות

 :אשר לפיו 1950-ד"התשמ, סדר הדין האזרחי תקנותל( ג) 002היא סותרת את הקבוע בסעיף , ראשית

ואם רצה , ית המשפט על סמך עיקרי הטיעוןביום הקבוע לדיון יהיה כל צד רשאי לטעון בפני ב"

זולת אם , להוסיף טענה נוספת או להביא אסמכתא נוספת יוכל לעשות זאת רק ברשות בית המשפט

 ".היתה זו תשובת המערער לעיקרי הטיעון של המשיב

ספק רב אם יש ביכולתם להציג את הטענה , משלא הופיעה הטענה בעיקרי הטיעון שהגישו המשיבים 

 . כה מאוחר של ההליך בשלב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206291/95&Pvol=נא
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206291/95&Pvol=נא
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20119/86&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20119/86&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%2010/00&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%2010/00&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208797/99&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208797/99&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208797/99&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm
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אלא שבנוסף לכך , לא רק שהמשיבים העלו את הטענה בשלב מאוחר של ההליך שלפניי, בנוסף על כך

מנסים המשיבים לטעון כי נטל ההוכחה מוטל , בתשובתם לסיכומי המערערות. הם לא פעלו להוכחתה

ח כי נכסם של המשיבים דהיינו כי המערערים הם אלו שהיו צריכים להוכי, היה על כתפי המערערים

המקרקעין של המשיבים אינם משיקים . הנחה זו אינה מקובלת עליי. גובל בתחומי התכנית אינו

הכלל המרכזי לפיו נבחנת זכאותם של בעלי , מאחר שכך. לתחומי התכנית ובודאי שאינם כלולים בה

שיבים להצביע על כך אם רצונם של המ. אינו חל במקרה הנדון 191המקרקעין לפיצוי על פי סעיף 

אזי עליהם להתכבד ולהוכיח את החריג אשר , שהמקרה הפרטי שלהם נופל לגדרו של החריג לכלל

העלאת הטענה רק בשלב הסיכומים . דורש בירור עובדתי מסוים" כביש שכונתי צר"מעצם הגדרתו 

בה זאת מבלי להניח לה תשתית עובדתית של ממש מהווה טעם לפגם בעמדתם של המשיבים ומסי

לא הצלחתי למצוא , ככל שבחנתי את סיכומיהם של המשיבים. בלבד ראוי היה כי אקבל את הערעור

אלא אמירות כלליות , שום תיאור עובדתי או פונקציונלי ברור ומשכנע של הכביש נשוא המחלוקת

 באשר למספר המסלולים הקבועים בו, המשיבים לא פירטו באשר לרוחבו". שכונתי"בדבר היותו 

. ועוד כהנה וכהנה פרטים חשובים שיש בהם כדי להאיר את עיני בית המשפט באשר לאופיו של הכביש

כי רחוב אופיו של רחוב עקיבא אריה דומה לאופיו של רחוב אהבת ( אליה אתייחס בהמשך)גם טענתם 

 .  ציון אינה מגובה בנימוקים או בהסברים לגופו של עניין

על אף שלמשיבים )עד לשלב הסיכומים שבכתב " ש השכונתי הצרכבי"היעדר איזכורה של טענת ה

בצירוף הימנעותם של המשיבים מלנסות ולהוכיח , (הייתה יותר מהזדמנות אחת להעלות את הטענה

מהווים סיבה מספקת לדחיית , את הטענה או לתמוך אותה בנתונים עובדתיים וטכניים ראויים

 .טענות המשיבים וקבלת הערעור

 

ובהסתמך על טיעוניהם וראיותיהם של המשיבים במסגרת , שגם מעבר לדברים האמוריםאלא . 12

זאת מאחר שאף לפי הנתונים שביקשו המשיבים . מצאתי כי דין הערעור להתקבל, הסיכומים שהגישו

אין הכביש המפריד בין המקרקעין שבבעלותם לבין , להציג בפני בית משפט זה בשלב הסיכומים

 ". יש שכונתי צרכב"תחומי התכנית 

אלא " כביש שכונתי צר"פסיקתו של בית המשפט העליון לא פירשה באופן מדוקדק את המונח 

ובכל זאת בפסיקתו הדגיש בית המשפט . הותירה לועדות הערר ולבתי המשפט למלא אותו בתוכן

 . העליון מספר פרמטרים חשובים שנועדו לסייע בהגדרתו של המונח

 :יג באופן הבאבפרשת ויטנר הוגדר החר

הינו כאשר בין התכנית הפוגעת ובין המקרקעין של התובע , החריג השני לכלל ההשקה הפיזית"

דעתנו היא כי נוכח המקרים הרבים בהם צפוי לעבור כביש בין , כפי שיובהר להלן. מפריד כביש צר

; ם התוכניתהעשוי להותירו מחוץ לתחו, טבעו המיוחד של כביש; התכנית הפוגעת ובין המקרקעין

יש מקום לקבוע חריג ספציפי , והעובדה שברוב המקרים כביש לא ייכנס לגדר החריג הראשון

 . המתייחס למצבים בהם הגורם המפריד בין התוכנית למקרקעין הינו כביש

אף הוא מצומצם ומוגבל ולא כל מקרה שבו עובר כביש בין התכנית , חריג שני זה שאנו קובעים

אף כאן תיגזר השאלה האם יש , בדומה לחריג הראשון. עין ייכנס לגדרוהפוגעת ובין המקרק
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מטיבה של " מקרקעין גובלים"בהפרדה שיוצר הכביש כדי לשלול את מעמדם של המקרקעין כ

קרי , ככל שהכביש יוצר חציצה משמעותית יותר. החציצה שיוצר הכביש בין המקרקעין לתוכנית

לגדר חריג זה ייכנסו רק , על כן. נטייה להכלילו בגדר החריגכך תפחת ה, ככל שהוא רחב וראשי יותר

לגדר . או דרך כבושה או סלולה, מקרים בהם בין התכנית לבין המקרקעין עובר כביש שכונתי צר

או כבישים עירוניים המהווים עורקי תנועה ראשיים , עירוניות-חריג זה לא ייכנסו דרכים בין

 . ורחבים

ש שכונתי צר בין התוכנית לבין המקרקעין לא ייכנס לגדר החריג הראשון מצב שבו מצוי כבי, כאמור

זאת משום שהתופעה לפיה תכניות מוקפות בכבישים היא . ומן הראוי לקבוע למצב זה חריג ספציפי

, מרכז עסקי, ישנה סבירות גבוהה מאד כי תכניות להקמת קניון, כך למשל. תופעה נפוצה מאד

יהיו כולן תכניות המוקפות בכביש שיפריד בינן ובין , מגרשי חניה מלונות או, בנייני מגורים

, לא בכדי מרבית התיקים שבאו בפנינו עוסקים בסיטואציה זו, אכן. המקרקעין הסמוכים אליהן

כוח התובעים להוסיף כי -לכך מבקשים באי. לפיה בין מקרקעי התובעים ובין התכנית מפריד כביש

כביש שמפריד בין התכנית ובין המקרקעין ישלול את מעמדם של קביעת פרשנות לפיה קיומו של 

תהווה תמריץ לרשויות התכנון לקבוע גבולות שרירותיים לתוכנית ולהותיר , "גובלים"המקרקעין כ

וזאת על מנת להימנע ממתן , את הכבישים שבינה לבין המקרקעין הסמוכים לה מחוץ לתוכנית

ית שרירותיים על מנת להתחמק מתשלום פיצויים חשש זה של קביעת תחומי תוכנ. פיצויים

יש לצפות שתוכניות רבות , שכאמור, משום, מתעורר לטענתם בעיקר ככל שמדובר בכבישים

אפילו אם ניתן להניח , ויתרה מזאת, בחשש זה יש לכאורה ממש. מוקפות מטבע הדברים בכבישים

יח שתוכניות רבות לא יכילו בתחומן את עדיין קיים יסוד להנ, שרשויות התכנון ינהגו תמיד בתום לב

להבדיל )זאת משום שככלל הסדרי תנועה . הכבישים שבינן לבין המקרקעין הסמוכים להן

 חוקפי -אינם נקבעים בתוכנית על( כגון הרחבת תחום הדרך, משינויים בכביש מבחינה תכנונית

 0' כוח היועץ המשפטי לממשלה בע-כפי שהבהיר בא)ידי רשויות התמרור -אלא על, התכנון והבניה

על אף שתוכניות מתאר רבות מתנות אכלוס או מתן היתרים על פיהן בשינויים , על כן(. לסיכומיו

הרי שאף כאשר נדרשת עריכת , מכיוון שהסדרי התנועה אינם נושא לתוכנית, בהסדרי תנועה

 . הדבר אינו מחייב את הכללתם בתחום התוכנית, ינויים בהסדרי תנועה בכבישים מסוימיםש

מן המקובץ עולה כי עשויים להתעורר מקרים רבים בהם בין התכנית לבין המקרקעין הנפגעים 

בכל אותם מקרים . וכי יש לצפות שבמקרים רבים הכביש לא ייכלל בתחום התוכנית, יעבור כביש

, על פי מבחן ההשקה הפיזית וזכות התביעה תצומצם" גובלים"א יהיו מקרקעין למעשה לעולם ל

התוצאה האופרטיבית של החלת מבחן . רק למקרקעין המצויים בתוך תחום התוכנית, הלכה למעשה

לכך שברבות מהתוכניות הנוגעות לשטחים , אפוא, ההשקה הפיזית בלבד במקרים אלו יביא

. יהפוך לאות מתה וכוונת המחוקק תעשה פלסתר 090בסעיף " ליםמקרקעין גוב"עירוניים הביטוי 

עם . מכאן הצורך לקבוע חריג ספציפי למקרים בהם עובר כביש צר בין התוכנית לבין המקרקעין

האיזון הראוי בין האינטרסים העומדים בבסיסה של הסוגיה דנן מחייב את הגבלתו של חריג , זאת

אלא רק , בין התכנית הפוגעת ובין המקרקעין ייכנס לגדרו כך שלא כל מקרה שבו עובר כביש, זה

 .כאמור לעיל( כגון דרך מסומנת)כאשר מדובר בכביש שכונתי צר או מכשולים מסוגו 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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ולפיכך נמנענו , ראינו להותיר בידי ועדות הערר ובתי המשפט שיקול דעת מסוים, גם ביחס לחריג זה

לא נעלם מעינינו כי  .ש אשר יבוא בגדר החריגמלקבוע באופן החלטי את רוחבו המרבי של כבי

ובכל זאת לא ראינו , לוודאית פחות" מקרקעין גובלים"עמימות זו הופכת את הפרשנות של המונח 

אנו סבורים כי , כפי שהובהר לעיל. לקבוע מסמרות בדבר רוחבו של הכביש שייכנס בגדר החריג

מבלי להגביל שיקול דעת זה , עת העתידיאשר מעניק מסגרת והנחיות לשיקול הד, המבחן המוצע

מהווה איזון ראוי בין הפגיעה המוגבלת בוודאות לבין הצורך לאפשר לגורמים המחליטים , לחלוטין

 (.2,530עמוד ) . בכל מקרה לגופו גמישות מספקת על מנת להימנע מתוצאות שרירותיות

כביש "תן להבין ממנה שהמונח אולם ני, רחבה למדי, אם כן, הגדרתו של בית המשפט העליון. /1

ואינו קובע מסמרות באשר , מתייחס לאופיו של הכביש ולפונקציות אותו הוא ממלא" שכונתי צר

 . לנתונים טכניים שונים המאפיינים אותו

על אף ההגדרה הרחבה בתי המשפט המנהליים וועדות הערר מוגבלים בתכנים אותם הם יכולים 

ר שהגדרתו של בית המשפט הינה תוצר של דיון שמלכתחילה זאת מאח. להחדיר למונח  העמום

כי מקרקעין , מכח כך קבע בית המשפט". מקרקעין גובלים"העדיף את הגישה המצמצמת למושג 

וכי רק בהתקיימם של שני חריגים יוצאי דופן יוכלו להיחשב , חייבים להשיק לתחומי התכנית ככלל

 :2509' ר על ידי בית המשפט העליון בעמכך למשל נאמ. כגובלים מבלי להשיק לתכנית

על , 090לפיו כדי לזכות בפיצוי לפי סעיף , דעתנו היא כי יש לקבוע כנקודת מוצא את הכלל" 

, עם זאת. כפי שהוא מסומן בתשריט, המקרקעין של התובע להשיק פיזית לגבול התכנית הפוגעת

על מנת , רסים העומדים בבסיסהכדי להגשים את תכלית החקיקה ואת האיזון הראוי בין האינט

אשר החליט שלא לצמצם את זכות הפיצוי אך למקרקעין שבתחום )שלא לסכל את כוונת המחוקק 

, וכדי להימנע ככל האפשר מתוצאות שרירותיות ואבסורדיות, (התוכנית אלא אף לאלה הגובלים בה

לבין , שריטהכפי שהוא מסומן בת, יש לקבוע שלא כל הפרעה בהשקה שבין גבול התכנית

 . 090לצורך תביעת פיצויים לפי סעיף " מקרקעין גובלים"תשלול את מעמדם כ, המקרקעין

, לפיו נדרשת השקה פיזית בין גבול התוכנית לבין המקרקעין, הדרך בה נלך היא קביעת כלל, על כן

קעין החריג האחד הוא כאשר ההשקה בין התכנית למקר. ולצידו שני חריגים מצומצמים ומוגבלים

והחריג השני הוא כאשר בין ; בדרך כלל בן מטרים ספורים בלבד, מופרעת על ידי שטח פתוח צר

 "התכנית למקרקעין מצוי כביש צר

 

כי יש , עלינו לזכור" כביש שכונתי צר"גם כאשר אנו באים לברר את משמעותו של החריג , הנה כי כן

 .ל פירושו משיקלפרשו בצמצום תוך התחשבות בכלל הברור הקובע כי גוב

 

" כביש שכונתי צר"אינני סבורה כי הכביש המפריד בין נכסם של המשיבים לבין התכנית הינו . 10

בראש ובראשונה הרחוב המפריד בין הנכס לבין גבולות . באופן בו נתכוון לו בית המשפט העליון

ות באשר לשאלת לא קבע בית המשפט מסמר, כמצוטט לעיל, אמנם. מטר 11התכנית הינו ברוחב של 

אולם רוחבו של הכביש חייב להיות פרמטר מרכזי בבחינת התקיימותו של , הרוחב המקסימלי הנדרש

 . בהגדרתו של הכביש" צר"נוכח הכללתו של המונח , החריג
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 11. כהגדרתו של בית המשפט העליון" צר"מטרים הינו אמנם רחוב  11אינני סבורה שרחוב בן 

ית לבין המקרקעין שבבעלות המשיבים יוצרים חציצה משמעותית בין המטרים הפרושים בין התכנ

הכביש הינו רחב דיו על מנת לאפשר מעבר של למעלה . גבולותיה של התכנית לבין נכסם של המשיבים

, חיבורו של הכביש לרחוב פנקס. ובהתאם לכך הוא אף מתפקד ככביש דו סיטרי, מכלי רכב אחד

ומשכך ". )כביש שכונתי צר"ק אף הוא את המסקנה כי אין עסקינן במחז, המהווה עורק תנועה מרכזי

" כביש צר"אין אני רואה צורך להתייחס להערותיהם של המערערים בדבר הגדרת החוק ל

 (. הערות אותן ביקשו המשיבים למחוק -בסיכומיהם

 

המשפט  באי כח המשיבים הפנו את בית המשפט לשני פסקי דין מרכזיים שניתנו על ידי בתי. 13

הועדה המקומית ' נ' יוסף הלברייך ואח 300102( ם-י)נ "עמ: המנהליים לאחר קבלת הלכת ויטנר

( יפו-אביב-תל)נ "עמו, (פרשת הלברייך: להלן) 0/92, (2)2002מח -תק, 'לתכנון ובניה ירושלים ואח

עניין : להלן) 10002, (/)2002מח -תק, 'אברהם רמי טיבר ואח' מ נ"חברת מגדלי אלרוב בע 302131

 (.טייבר

 

בפרשת הלברייך החציצה בין המקרקעין התובעים . אין בפסקי הדין האמורים כדי לסייע למשיבים

יתר על כן הכביש התאפיין בתכונות נוספות . מטרים בלבד 1עת הייתה של כביש בן לבין התכנית הפוג

ותפקודו  ככביש שירות , בעיקר היותו כביש ללא מוצא, "כביש שכונתי צר"אשר התאימו להגדרתו כ

אף אחד (. בית ספר ומגרש חניה, באותו מקרה היו אלו בית מלון)של המבנים הבנויים לצידו 

 . רים אינו בא לידי ביטוי במקרה שלפנינומהמאפיינים האמו

עניין טייבר מעורר קושי רב יותר מאחר שאף הוא עוסק בפגיעתם של מגדלי אלרוב נשוא ערעור זה 

תובעי הפיצויים באותו עניין היו תושבי רחוב אהבת ציון אשר , יתר על כן. במקרקעין הסמוכים להם

, משיבים לפסק דין זה אינה יכולה לסייע להםאלא שאף פנייתם של ה. סמוך לרחוב עקיבא אריה

 . וזאת מבלי שאביע את עמדתי באשר לעמדה שהובעה בפסק דין טייבר

הם לא . המשיבים לא הרימו את נטל הראייה המוטל עליהם, כפי שציינתי לעיל, בראש ובראשונה

אלו המבדילים  הן אלו המשותפים לשני הרחובות והן -הציגו באופן מדויק את הנתונים העובדתיים

לפיה פסיקת פיצויים לתושבי רחוב אהבת ציון מחייבת פסיקת פיצויים , ובכך נותרה טענתם, ביניהם

המערערים הצליחו להצביע על , לעומת זאת. ללא ביסוס עובדתי ראוי, גם לתושבי רחוב עקיבא אריה

כך  -ל בית המשפטמספר מאפיינים שיש בהם לבדם כדי להבחין בין שני המקרים שהונחו לפתחו ש

וכן ( מטרים במקרה שלפנינו 11לעומת )מטרים בלבד  10למשל רוחבו של רחוב אהבת ציון העומד על 

 .  ולא דו סיטרי כרחוב עקיבא אריה, היותו רחוב חד סטרי

נוכח , "כביש שכונתי צר"נתונים עובדתיים אלו משמעותיים ביותר להכרעה בשאלת היותו של כביש 

שלפיה הכלל החל הינו כי על התובעים פיצויים על פי סעיף , צריכה לעמוד נגד עינינוההנחה הברורה ה

על החריגים להיבחן לאורו של כלל זה פן . להראות כי המקרקעין שלהם משיקים לגבול התכנית 191

 .  יתרחב החריג יתר על המידה ויהפוך את דבריו של בית המשפט העליון לפלסתר

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20102/00
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20157/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20157/02
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מתייתר , ם לא הוכיחו כי המקרקעין שבבעלותם גובל בתכנית הפוגעתלאור מסקנתי כי המשיבי

 .הצורך לדון בטענתם הנוספת של המערערים בדבר סבירות הפגיעה

 

 .דינו של הערעור להתקבל

צמוד ₪ 13,000ד בסך "ישלמו לכל אחד מהמערערים הוצאות משפט ושכר טרחת עו 2-ו 1המשיבים 

 .20.1.2002ת ההוצאות הקבועות בהחלטתי מיום הכוללים א, מהיום ועד לתשלום בפועל

 

 בהיעדר הצדדים ( 1110בינואר  00)ז "תשס, ז בטבת"ניתן היום כ
 

3129/11 

30215/1/ 
 /11130-/30215/1מיכל רובינשטיין 

                                                                                 

 שופטת, מיכל רובינשטיין

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

 הקש כאן -חקיקה ועוד באתר נבו , הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה
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