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 דין-פסק
 

בעל המקרקעין או בעל  ...גובלים עמו מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או000 נפגעו על ידי תכנית"

מקום שבין . (חוק התכנון והבנייהל( א) /49סעיף ) 000"זכות בהם זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית

( פ"שצ)התוכנית הפוגעת לבין המקרקעין הנפגעים חוצצת חלקה צרה המיועדת לשטח ציבורי פתוח 

שהחלקה  האם התשובה משתנית מקום? עם תחום התוכנית" גובלים"האם ייחשבו המקרקעין כ

החוצצת משמשת בפועל כדרך צרה ללא מוצא העוברת ומחברת בין מקומות  חנייה מסומנים בתחום 

 .שאלות אלה ושאלות דיוניות הנגזרות מהן הן נושאי הדיון במסגרת הערעור דנן?  החלקה

 

 הנסיבות

הוא מחלף שאחד מחלקיה  1/4שהיא תוכנית לסלילת כביש  761ניתן תוקף לתוכנית מח 11.5.04ביום 

קטע מסוים של "(.    התוכנית"או " התוכנית הפוגעת: "להלן)זרובבל ברחוב זרובבל בפתח תקוה  

התוכנית משתרע במקביל לשש חלקות ברחוב בן צבי בפתח תקווה שעליהן ממוקמים  ששה בתים רבי 

ת חוצץ שטח בין בתי קבוצת רחוב בן צבי לבין תחום התוכני"(. קבוצת רחוב בן צבי: "להלן)קומות 

 (. פ"שצ)המוגדר בתוכנית המתאר התקפה כשטח ציבורי פתוח 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/08103360-c07.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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הגישו  קבוצה של בעלי נכסים הכוללת גם את קבוצת רחוב בן צבי  תביעת פיצויים לפי  10.5.01ביום 

בגין פגיעה , "(הועדה המקומית: "להלן)לוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקוה , לחוק /49סעיף 

הוועדה המקומית לא הגיבה לדרישה ולפיכך נערכה פנייה . עם אישור התוכנית בנכסיהם שנגרמה

 . לוועדת הערר המחוזית

 
ביניהן הוגדרו בעלי הזכויות בששת מבני . ועדת הערר חילקה את העוררים למספר קבוצות משנה

ין הללו לפני ועדת הערר הוצגה העובדה שבין חלקות המקרקע.  רחוב בן צבי  כקבוצה שעניינה משותף

הועדה  נדרשה לפסוק האם למרות (. פ"שצ)לבין תחום התוכנית חוצץ שטח שהוא שטח ציבורי פתוח 

עם " גובלים"החציצה בין החלקות לבין תחום התוכנית  נחשבים מקרקעי קבוצת רחוב בן צבי  כ

 .  התוכנית ומכוח זה גם מתגבשת זכותם של בעלי הזכויות בהן לפיצויי פגיעה מתוכנית

  
' ויטנר נ 5//7041מ "עעבין היתר לאורו של פסק הדין המנחה שניתן ב, ועדת הערר בחנה את הנסיבות

והגיעה למסקנה "( הלכת ויטנר: "להלן ,[פורסם בנבו]) "שרונים"הועדה המקומית לתכנון ובניה 

 :הבאה

 
בין . של התכנית" קו הכחול"הקרקע עליהן בנויים הבניינים נשוא התביעה הינם מחוץ לחלקות 

מקומות חניה ודרך , עצי נוי, חוצץ שטח ציבורי פתוח הכולל מדשאות 1החלקות לבין כביש מכבית

לגבי חלק . מטר 440צורתו של החיץ היא קשתית ורוחבו המקסימאלי מגיע כדי . זרובבל' גישה אל רח

בכל מקרה אין . סים מדובר בהרחקת הכביש לעומת המיקום בו היה מסומן במצב הקודםמן הנכ

 .מטרים כמשמעותו בפסק דין ויטנר' מדובר לטעמנו בשטח פתוח צר של מס

החלטת : "להלן)אשר על כן יש לקבוע כי בתים אלה אינם גובלים בתחום התכנית ולדחות עררים אלה 

 "(.ההחלטה"או " ועדת הערר

 
: להלן)בפתח תקווה  , 41בן צבי ' ברח, 6/45בגוש  151ר דנן הוגש מטעם  בעלי הזכויות בחלקה הערעו

המוגדרת  154בין המקרקעין לבין תחום התוכנית חוצצת חלקה "(. 151חלקה 'או " המקרקעין"

הלכה למעשה נכבשה על חלקה "(.  154חלקה "או " החלקה החוצצת: "להלן)פ "שצ-ע התקפה כ"בתב

הדרך מאפשרת נגישות אל מקומות . מקומות חנייה 10-משני צדי הדרך סומנו כ. ך  ללא מוצאדר 154

 . החנייה

 

שהיא היזמית ומבצעת ( ץ"מע)המשיבות לערעור הן הוועדה המקומית ומחלקת עבודות ציבוריות 

 . התוכנית הפוגעת

 

 טענות המערערים

                                                           

 ".כביש מכבית"מכונה  1/4כביש  1

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%202775/01
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( ב; נת על בסיס עובדתי מוטעההחלטת ועדת הערר נשע( א: בפי המערערים שלושה טיעונים

חציצה שהיא פחותה  -" גובלים"המקרקעין כ( ג; חציצה בת מטרים ספורים -" גובלים"המקרקעין כ

 ". כביש שכונתי צר"מ

 
 בסיס עובדתי מוטעה להחלטת ועדת הערר

התייחסות זו הובילה לקביעות עובדתיות . ועדת הערר התייחסה לקבוצת בתי בן צבי כמקשה אחת

 :ות בעליל כפי שמתבאר מן הטבלה הבאהמוטע

             

 המציאות המתקיימת בשטח         קביעות העובדה  של הוועדה      

    

חלקות קבוצת בן צבי מצויות  .4

 "לקו הכחול"מחוץ 

 .העובדה נכונה 

בין החלקות לבין כביש מכבית  .1

עצי , פ הכולל מדשאות"חוצץ שצ

ך גישה מקומות חנייה ודר, נוי

 זרובבל ' לרח

הדרך ". עצי נוי, מדשאות" אינה כוללתהחלקה החוצצת  

איננה אלא דרך " דרך גישה לרחוב זרובבל"המוגדרת כ

שנועדה לאפשר נגישות למקומות , ללא מוצא, עזר צרה

 .  החניה המסומנים בִצֵדיהַ 

רוחבו המקסימאלי ...החיץ ...  .0

 מטר 440מגיע כדי 

עד גבול , של החלקה החוצצתרוחבה המקסימאלי  

רוחבה . 'מ 0..4הוא "( הקו הכחול)"התוכנית הפוגעת 

 . 2'מ 41.65המינימאלי הוא 

  

הלכה למעשה טוענים המערערים כי גבול התוכנית עובר באמצע החלקה החוצצת ולפיכך רוחבו של 

 . מטרים בלבד /-החיץ הוא כ

 

 חציצה בת מטרים ספורים –" גובלים"המקרקעין 

כת ויטנר קבעה כי מקום שבין תחומה של תוכנית פוגעת לבין גבולם של מקרקעין סמוכים מפריד הל

תחום ]גובלים עמו "ייחשבו המקרקעין ל" מטרים ספורים"שרוחבו אינו עולה על " שטח פתוח צר"

 . חוק התכנון והבנייהל /49בהקשר של תביעת פיצויי פגיעה לפי סעיף [" התוכנית

 
מטרים של  /-לפי טענת העותרים רוחב החציצה בין המקרקעין לבין גבול התוכנית הפוגעת הוא כ

 . שנקבעה בהלכת ויטנר" גובל"חציצה ברוחב כזה עולה בקנה אחד עם אמת המידה של . שטח פתוח

 

 "כביש שכונתי צר"ה מחציצה שהיא פחות -" גובלים"המקרקעין 

                                                           

 1/4ץ ומתייחס  לכביש "שהוכן מטעם מע 4:500ם "בקנ" תרשים הבהרה"זו לקוחים מ( תא)הנתונים שהצבתי במשבצת  2
 . לערך 50%-כפי שיתברר מייד טוענים לנתוני רוחב חלקה קטנים ב, המערערים. 151חלקה  6/45אזור מחלף זרובבל גוש 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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בין מקרקעין " גובל"לקביעת יחס של , בלתי תלויה בקודמתה, הלכת ויטנר הציבה אמת מידה נוספת

קביעה כזו אפשרית מקום שהחציצה בין המקרקעין הנפגעים לקו . נפגעים לתחומה של תוכנית פוגעת

תפקודי נר הוא המבחן שנקבע בהלכת ויט".  כביש שכונתי צר"התוחם את התוכנית היא של 

אין " כביש שכונתי צר"אינו אלא ,  הלכה למעשה, מקום שהשטח החוצץ, היינו; (פונקציונאלי)

 /70145( א"ת)נ "עמ-ראו יישום הלכת ויטנר ב" ]גובלים"מתחשבים בהפרדה ורואים את השטחים כ

 700401( ם-י)נ "עמ; "(פסק דין אלרוב: "להלן ,[פורסם בנבו]), טיבר' מ נ"דלי אלרוב בעחברת מג

 "([.ד הלברייך"פס: "להלן ,[פורסם בנבו])הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים ' הלברייך נ

 
עדיין היה מקום , שהחלקה החוצצת רחבה יותר ממה שהמערערים טוענים לובענייננו גם אם תאמר 

עבור " דרך שירות"להתעלם מהיותה חלקה מפרידה משום שתכליתה הפונקציונאלית היא לשמש כ

ההפרדה שלה אף " עוצמת"דרך כזאת היא פחותה ב. ואורחיהם 41הדיירים בבניין שברחוב בן צבי 

 . יש לראות את המקרקעין כגובלים עם התוכנית הפוגעתועל כן יש " כביש שכונתי צר"מ

 

 טיעוני המשיבות

החלקה החוצצת אינה שטח ( ב; חוסר סמכות( א: טיעוני המשיבות נקבצים לארבעה ראשים ואלה הם

כביש שכונתי "החלקה החוצצת אינה ( ד; פ"החלקה החוצצת אינה דרך אלא שצ( ג; הפרדה צר מידות

 ". צר

 

 חוסר סמכות

. מורה כי ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בשאלת משפט בלבד חוק התכנון והבנייהל( ח).49 סעיף

בגדרו של ערעור זה נדרשים המערערים לטענות עובדה שאינן עולות בקנה אחד עם קביעות העובדה 

לבית המשפט לעניינים (. רוחב החלקה החוצצת ושימושיה; וצצת כדרךהחלקה הח)של ועדת הערר 

מבלעדי שינוי . מנהליים אין סמכות לדון בשאלות עובדה ואינו יכול להפוך את קערת העובדות על פיה

 . ממצאי העובדה אין לערעור על מה שיסמוך ולכן ראוי לדחותו על ספו

 

 החלקה החוצצת אינה שטח הפרדה צר מידות

העובדתית שגבול התוכנית חוצה את החלקה החוצצת לאורכה באמצעיתה ומותיר שטח  הטענה

לא זו בלבד שהיא טענה עובדתית שאין לבית משפט זה סמכות לדון , מטרים /-הפרדה שרוחבו הוא כ

רוחב החלקה החוצצת על לקו התוחם את תחום התוכנית . מציאותאלא שהיא אף נעדרת עיגון ב, בה

כעולה מתרשים מדידה שצורף לעיקרי הטיעון של המשיבות )מטרים  0..4-ל' מ 41.65הפוגעת הוא בין 

הדבר גם עולה מחוות דעת השמאי מטעם המערערים שהוגשה . ואשר בא כוח המערערים הסכים לו

 (. לוועדת הערר

 
פשיטא שאין מקום , כאשר החלקה איננה אלא שטח פתוח, ה החוצצת כאמורבנתוני רוחב החלק

 . שרוחבו נמדד במטרים ספורים" צר[ מפריד]שטח פתוח "לתחולת החריג שנקבע בהלכת ויטנר לעניין 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20157/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20102/00
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 פ "החלקה החוצצת אינה דרך אלא שצ

 -יא מיועדת לאין ה. פ"אין חולק כי החלקה החוצצת מיועדת לפי תוכנית המתאר התקפה להיות שצ

" גובל"על כן יש לבחון את משמעותה לעניין סוגיית (. סטאטוטורי)במובנה התכנוני החקוק " דרך"

 . בהתאם לטיבה של החציצה

 
והבאים (  41בן צבי )אכן על החלקה החוצצת נכבשו וסומנו מקומות חנייה לצרכי דיירי הבניין הסמוך 

פ מותר על פי תוכנית המתאר "שימוש זה בשצ. ליהאל הגינה הציבורית שהחלקה החוצצת מוליכה א

 (. 71000פת)הרלוונטית 

 

 " כביש שכונתי צר"החלקה החוצצת אינה  

במובן הלכת ויטנר בראש ובראשונה מפני שהחלקה אינה " כביש שכונתי צר"החלקה החוצצת אינה 

ז לא תיחשב גם א"  דרך"אולם גם אם תאמר כי החלקה משמשת כ. כביש אלא שטח ציבורי פתוח

מטרים  /בפסק דין הלברייך  הוגדרה חציצה ברוחב של .  על שום רוחב מידותיה" כביש שכונתי צר"כ

בענייננו . מטרים 41ואילו בפסק דין אלרוב הייתה הדרך ברוחב מרבי של " כביש שכונתי צר"להיות 

כביש שכונתי "זה כהפסיקה לא הגדירה כבישים ברוחב כעין . מטרים ויותר .4רוחב החלק מגיע עד 

; (רוחב' מ 10) [פורסם בנבו], הוועדה המקומית ראש העין' קרואני נ 7004.0( א"ת)נ "עמ: ראו" ]צר

 ([. מטרים /4) [פורסם בנבו], לוטן' מגדלי אלרוב נ /70044( א"ת)נ "עמ

 
 ". כביש צר"מטרים כ .4מכאן יש לגזור שאין לראות דרך ברוחב העולה כדי 

 
על זה מוסיפות המשיבות טענה כי המערערים לא ביקשו מוועדת הערר כל עיקר לקבוע כי החלקה 

ד אלרוב ולא ראתה "ת ויטנר   ולפסועדת הערר הייתה ערה להלכ. החוצצת היא כביש שכונתי צר

היא נהגה כך מפני שהמערערים לא ביקשו . מקום לבחון את שאלת יישום החריג של כביש שכונתי צר

שגגה . בית המשפט לערעורים צריך לבחון אם נפלה שגגה משפטית בהחלטת ועדת הערר. זאת ממנה

לכל היותר צריך . פלה בהחלטההמבוססת על טענה שלא בא זכרה לפני ועדת הערר אינה שגגה שנ

 . להחזיר את הדיון לוועדת הערר כדי שתתן דעתה לסוגיה

 

 דיון

החלקה החוצצת כשטח ( ב; התערבות בממצאי עובדה( א: טיעוני הצדדים מקיפים ארבעה נושאי דיון

 ". כביש שכונתי צר"החלקה החוצצת כ( ד; החלקה החוצצת כדרך( ג; הפרדה צר מידות

 

 אי עובדההתערבות בממצ

אין לבית המשפט לעניינים מנהליים  חוק התכנון והבנייהל .49פשוט וברור הוא שנוכח הוראת סעיף 

על כן במקום . כבית משפט שלערעור סמכות להידרש להשגות על החלטת ועדת הערר בענייני עובדה

. וע עובדה שונה בתכלית מזו שנקבעה בידי ועדת הערר אסיר את הדרישה מלפניי מיידשאדרש לקב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20180/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20117/03
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm


 תקווה-פתח -בנייה הַועדה המקומית לתיכנון ּו' נ' אח 16-חווה ויעקב כחלון ו   /46170( א"ת)עמנ 

1  

אולם כמדומה בעיני שעיקר התשתית העובדתית שהמערערים מבקשים להניח לפניי מושתתת על 

 . ממצאי ועדת הערר ומכל מקום גם המשיבות מקבלות אותה  במפורש

 
זכיר כי ועדת הערר התייחסה אל קבוצת בנייני בן עד שאני מפרט את בסיסי העובדות הללו אשוב וא

על כל אחד מן הקטעים , בהכרח, מכאן ברור שקביעותיה המכלילות אינן חלות.  צבי כמכלול אחד

 . המרכיבים את המכלול( חלקות)

 
 נמצאות מחוץ לקו הכחול , 151לרבות חלקה , קביעת העובדה הראשונה שכל חלקות בן צבי

 . יה במחלוקתאינה שנו, של התוכנית

 עצי , פ הכולל מדשאות"בין החלקות לבין כביש מכבית חוצץ שצ"קביעת העובדה השנייה  ש

המשיבות . 151איננה מדויקת בהקשר לחלקה " זרובבל' מקומות חנייה ודרך גישה לרח, נוי

הדבר נכון . לבין הקו הכחול משתרעת מדשאה או חורשת עצי נוי 151אינן טוענות שבין חלקה 

החלקה החוצצת בין .  הנראה לעניין חלקות אחרות המרכיבות את קבוצת בתי בן צביככל 

פ   והלכה "לבין תחום התוכנית היא שטח המוגדר תכנונית כשצ( 151חלקה )המקרקעין 

העובדה הזאת כלולה . למעשה איננו אלא דרך ללא מוצא שבצדיה סומנו מקומות חניה

סותרת את ממצאי העובדה של ועדת הערר ואינה  היא אינה. בסיכומי הטענות של המשיבות

 . הופכת אותם פנים לאחור

 רחוקה מאד מכדי " מטר 440רוחבו המקסימאלי מגיע כדי ...החיץ "...העובדה השלישית ש

המשיבות מסכימות כי רוחב החלקה החוצצת נע בין . 3לשקף את רוחב החלקה החוצצת

 . מטרים 0..4מטרים לבין  41.65

 
אינני סבור שבהצבתה כמתואר לעיל . התשתית העובדתית שתשמש את המשך הדיון להלן זוהי אם כן

 . אמות סמכותי כערכאת ערעור' ד-נמצאתי חורג מ

 

 החלקה החוצצת כשטח הפרדה צר מידות

שרוחבו אינו עולה על " שטח פתוח צר"הניסיון  להחיל על החלקה החוצצת את אמת המידה של 

היינו על כך שהקו  –טענת המערערים בהקשר זה מבוססת על עובדה  .לא יצלח, מטרים ספורים 

שזכרה לא בא לפני ועדת הערר  -הכחול התוחם את התוכנית עובר באמצעיתה של החלקה החוצצת 

מאליו ברור גם שאין , מאחר שאינני יכול להישען על טענת עובדה זו. ולא מצאתי לו שמץ של סימוכין

 . ר זהממנה כל נפקות בהקשר לערעו

 

 החלקה החוצצת כדרך

אולם הועדה המקומית או . פ"חוקית מוגדרת החלקה החוצצת כשצ-אין חולק כי מבחינה תכנונית

אם כחנייה עבור דיירי הבניינים , הרשות המקומית ראו לטוב לנצל את החלקה לשימוש של חנייה

                                                           

 .ייתכן שהדבר נכון ביחס לחלקות אחרות. מטרים 440אינני יודע מאין נשאב הנתון של  3
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הלכה למעשה . ת הגובלתאם כחניה עבור אורחים ואם כחניה עבור הבאים לגינה הציבורי, הסמוכים

" דרך"אין כל ספק שאין מדובר ב(. ניצבים לדרך)נכבשה שם דרך שבצידיה סומנו מקומות חניה 

 . שנכבשה על פי תוכנית סטאטוטורית

 
מתפרש רק " כביש שכונתי צר"השאלה הניצבת לפתח היא האם החריג שנקבע בהלכת ויטנר לעניין 

כנית בניין עיר או שהוא חל גם על מצב דברים שבו השטח על כבישים או דרכים שנקבעו ככאלה בתו

 . החוצץ הוא דרך הלכה למעשה

 

יש להבחין . לדידי התשובה לשאלה נעוצה בטיבו המעשי של החיץ ולא בבסיס הפורמאלי של קיומו

כמובן בין דרך שנכבשה או נסללה בניגוד לתוכנית ושעצם קיומה הוא הפרת של החוק לבין דרך 

במקרה הראשון אינו דין . ל בסיס שימוש מותר על פי ייעודים המוגדרים בתוכניתהמתקיימת ע

ובמקרה השני לא ידעתי למה ייגרע מזכותם של ( (Ex turpi causa non oritur actioשהחוטא ייצא נשכר 

לעומת בעלי נכסים הגובלים בשטח , בעלי נכסים הגובלים בשטח המשמש כנתיב גישה למקומות חניה

ד ויטנר שכביש העשוי לבוא בגדר החריג איננו "אולי לא בכדי נאמר בפס. כסמטא ללא מוצאשתוכנן 

[ של כביש שכונתי צר]מכשולים מסוגו "או " דרך כבושה או סלולה"אלא גם " כביש שכונתי צר"רק 

 (...". כגון דרך שסומנה)

 
מכשול "או כ" תי צרכביש שכונ"מסקנתי זו מכשירה את הקרקע לבחינת טיבה של החלקה החוצצת כ

 ". מסוגו

 

 "כביש שכונתי צר"החלקה החוצצת כ 

בפסק דין אלרוב שניתן מידי חיוויתי דעתי שבית המשפט העליון השתית את החריג של כביש צר על 

אכן בית המשפט העליון אמר שבדרך כלל רוחבו של כביש עשוי . טיבו הפונקציונאלי ולא על מידותיו

להיפך . א ניתן להגביל את החריג למידות רוחב הנמדדות במטרים ספוריםאך ל, להצביע על תכליתו

צוין כי בדרך כלל רוחבו של כביש שכונתי צר  עולה על מטרים ספורים ולפיכך לא ייכלל בגדר אמת 

 ". שטח הפרדה צר"המידה של 

 
סיונה של עמדה לבחינת בית המשפט העליון אגב ני( שדומה לה שורטטה בפסק דין הלברייך)השקפתי 

חזר וסקר ( השופטת מרים נאור)בית המשפט העליון . חברת אלרוב לקבל רשות ערעור על פסק הדין

לא נראה לכאורה כי נפלה "ששורטטו בהלכת ויטנר וציין כי " כביש שכונתי צר"את אמות המבחן של 

 0/.7060ם "בר[") ד אלרוב"בפס]על ידי בית המשפט [ של הלכת ויטנר]שגגה ביישום הקריטריונים 

 (. [פורסם בנבו], טיבר' מגדלי אלרוב נ' חב

 
 41חרף רוחבו העולה כדי " )כביש שכונתי צר"כיון שבעניין אלרוב מצאתי שהכביש הגובל הוא 

בגדר התייחסותה התמציתית . חשב ככזאתמקל וחמר להי, דרך העזר שבה עסקינן צריכה, (מטרים

ככל שהכביש יוצר חציצה "של השופטת נאור לאמות המבחן שנקבעו בהלכת ויטנר ציינה ש

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/06087300-c01-e.doc
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אכן ". כך תפחת הנטייה להכלילו בגדר החריג, קרי ככל שהוא רחב וראשי יותר, משמעותית יותר

פער המידות כאן חסר כל אלא ש. הדרך בה עסקינן בחלקה רחבה יותר מזו שנבחנה בעניין אלרוב

החציצה דנן איננה חציצה . הרבה פחות מן הכביש ההוא" ראשית"אין ספק שהדרך דידן . משמעות

 (. זה גם בלי להביא בחשבון שבקטעיה הצרים  רוחב הדרך דידן כרוחב הכביש בעניין אלרוב)בת ממש 

 
עשויה לבוא בגדרו של כדרך ה" מתפקדת"היא החלקה החוצצת  154שוכנעתי די צורכי כי חלקה 

 חוק התכנון והבנייהל /49על נפקותו לעניין זכות התביעה לפי סעיף " כביש שכונתי צר"החריג של 

 ". גובלים"המוקנית למקרקעין 

שהדבר נבחן קודם לכן בידי ועדת שאלת משנה היא האם ראוי היה שאתן דעתי לסוגיה הזאת מבלי 

חככתי בדעתי ולסוף מחשבה הגעתי לכלל מסקנה שלא אחזיר את הדיון לוועדת הערר רק כדי . הערר

 . שלושה טעמים לכך. שתשקול את הנקודה הנדונה

 
הטעם הראשון הוא שלא נכון לומר שהמערערים כבשו בלבבם את  סוגיית הכביש הצר ונמנעו 

לעת הגשת סיכומי טענות הצדדים לפני ועדת הערר הלכת ויטנר טרם . הערר מלהעלותה לפני ועדת

פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין ויטנר ראה (. להחלטת ועדת הערר 6ראו עמוד )באה לעולם 

. הוועדה לא ביקשה את הצדדים להשלים את טיעוניהם. אור לפני שוועדת הערר ערכה את החלטתה

כך הווה שההזדמנות הראשונה שנקרתה בידי . חלטתה גם על הלכת ויטנרהיא מצדה השתיתה את ה

 . המערערים לטעון טענות לאורה של הלכת ויטנר היא במסגרת ערעור זה

 
החריגים שני ועדת הערר סקרה את הילכת ויטנר על . הטעם השני נעוץ בתוכן החלטת ועדת הערר

ל זה התעכבה מעט יותר על פסק דין אלרוב היא סקרה את הפסיקה בעקבות ויטנר ובכל. שנקבעו בה

לאחר הסקירה אמרה הוועדה שתתן דעתה לתביעה "(. כביש שכונתי צר"שהתייחס רק לחריג של )

שמע מינה שהוועדה בחנה את עניין המקרקעין לאורם של שני חריגי הלכת . שלנגדה לאור הלכת ויטנר

ור כשאלת משפט הנוגעת ליישום נכון של מכאן שניתן להעמיד את מסקנותיה לביקורת בערע. ויטנר

 . אמות המבחן שנקבעו בהלכת ויטנר

 
הנסיבות בענייננו לצדדיהם המשפטיים והעובדתיים הן כה מוחשיות . הטעם השלישי הוא מעשי

וברורות שאין כל צורך להאריך באורח מלאכותי את ההליכים ולהוליך את המערערים פעם נוספת 

 . פו של דבר עשויות להחזיר אותם אל ערכאה זודרך נתיבות עקלקלות שבסו

 

 התוצאה

היא בחזקת חלקה  151נוכח מסקנותיי המפורטות מעלה אני מקבל את הערעור ופוסק כי חלקה 

הם בחזקת  151כבעלי זכויות בחלקה , נכסי המערערים(0 761תוכנית מח)גובלת עם התוכנית הפוגעת 

 0 יתעם תחומה של אותה תוכנ" מקרקעין גובלים"

 
ח "ש 5000שמהם , ח"ש 15,000בחלקים שווים את הוצאות המערערים בסכום של , המשיבות ישלמו

 .מ כדין"ד שלה יש לצרף מע"ייחשבו כהוצאות והיתרה כשכר טרחת עו

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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