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  בתי המשפט

 אביב יפו –בבית המשפט המחוזי תל 

 בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

 /616170מ "עת

 /0611070א "בש

 8270178002 :תאריך השופטת גדות שרה' כב :בפני

 

  'לינוי אילוז ואח.  6 :בעניין

 העותרים ד שחר הררי"עו כ "י ב"ע 

  נ  ג  ד 

 ועדת ערר מחוז תל אביב . 6 

 א"ר ועדת הערר מחוז ת"יו, עופרה פרידמן' הגב .8

 

 רון -ד לימור חלד"עו כ "י ב"ע 

 אזרחי –א "מפרקליטות מחוז ת

 

  חולון –הוועדה המקומית לתכנון ובניה . 0 

  ד עופר צילקר"עו כ"י ב"ע 

  בת ים –הוועדה המקומית לתכנון ובניה . 1 

 , ד חנה כהן"עו כ"י ב"ע 

 'טר ושותטויס, ממשרד הררי

 

  מ"נתיבי איילון בע. 5 

 המשיבים 'יניב ושות, ד שרון שטיין"עו כ"י ב"ע 

 

  'יהודה ביטון ויוסף ואח 

 העותרים ד דניאל כהן "עו כ "י ב"ע 

  נ  ג  ד 

  ועדת ערר מחוז תל אביב . 6 

  חולון –הוועדה המקומית לתכנון ובניה . 8 

  משרד התחבורה. 0 

  ד עדה וייס"עו כ"י ב"ע 
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 מהמחלקה המשפטית

  מ"נתיבי איילון בע. 1 

 (/80.9.0נמחק )שר הפנים . 5 

 (/80.9.0נמחק )שר המשפטים . 1

 (/80.9.0נמחק )היועץ המשפטי לממשלה . /

 

 המשיבים מפרקליטות המדינה כ"י ב"ע 

 

 החלטה

 

 . ק העתירה על הסףלסילו( "ועדת הערר": להלן גם) 4זוהי בקשת משיבה 

 

 : עובדות

ועדת הערר דנה בעררים מאוחדים שעניינם תביעות העותרים לפיצוי לפי סעיף  .4

או " חוק התכנון והבניה": להלן) 4961-ה"תשכ, חוק התכנון והבנייהל /49

 . לחוק( ד)491מכוח סמכותה לפי סעיף , ("החוק"

 

נתקבלה החלטת ועדת הערר בשאלת הנכסים הגובלים בתכנית  /41.1.3ביום  .2

 (. לעתירה 'נספח א)

לתגובתם לבקשה  9סעיף ' ר)במסגרת החלטה זו נדחתה תביעתם של העותרים 

 (./23.9.3לפרוטוקול מיום  1' מלסילוק על הסף וכן ע

ההחלטה ניתנה על ידי רוב של שני חברי ועדה כנגד דעת מיעוט של אחד 

 'ב -ו' נספחים א' ר)חברים  1-כאשר מותב ועדת הערר מורכב מ, החברים

 (.לעתירה

  

ד "עו, ר ועדת הערר"קבעה יו, בהמשך לבקשת מי מהעוררים, /6.1.3ביום  .0

שנתקבלה ... כל הצדקה לביטול החלטת ועדת הערר אין"כי , עופרה פרידמן

 (. לעתירה 'נספח ב) "בהרכב חוקי של שלושה מכלל חמשת חברי ועדת הערר

 

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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, /6.1.3בהמשך לבקשת מי מהעוררים לעיון מחדש בהחלטה מיום , /1.3./ביום  .1

כי אינה רואה מקום לדיון מחדש , ד פרידמן"עו, ר ועדת הערר"קבעה יו

 (. לעתירה 'ה נספח)בהחלטה 

 

 . הוגשה העתירה שבכותרת /04.1.3ביום  .1

, והשני, "'כתב העתירה של אילוז ואח", האחד: העתירה נחלקת לשני חלקים

 ."כתב עתירה בעניין ביטון"

במסגרתו נתקבלה החלטת  "הקוורום"טוענת כנגד , העתירה על שני חלקיה

 . ועדת הערר

 

טענו העותרים כי החלטת  "'ילוז ואחכתב העתירה של א"בעתירה שכותרתה  .6

היו צריכות , /6.1.3ר ועדת הערר מיום "והחלטת יו /41.1.3ועדת הערר מיום 

 . להתקבל בפורום מלא של חמשת חברי הועדה

ניתנו בקוורום חסר "לפיכך נתבקש בית המשפט להצהיר כי החלטות אלה 

 . "ולפיכך ניתנו בחוסר סמכות והן בטלות מעיקרן

לקבל החלטה מחודשת  6ליתן צו המורה למשיבה "ש בית המשפט עוד נתבק

 . "כנגזר ממעמדה כגוף מעין שיפוטי, בקוורום מלא

 

טענו העותרים כי די ברוב של  "כתב עתירה בעניין ביטון"בעתירה שכותרתה  ./

אולם כדי ליתן תוקף חוקי , (מנין חוקי)שלושה חברי ועדה כדי לקיים קוורום 

סעיפים ( )1מתוך  0לפחות )תקבל ברוב של כלל חברי הועדה עליה לה, להחלטה

 (. לעתירה( 230)02

, /1.3./-ו /6.1.3, /41.1.3לפיכך נתבקש בית המשפט לבטל את ההחלטות מיום 

העותרים שההחלטה בעניינם ניתנה ברוב הקטן משלושה חברי  56לגבי "

 56רות ליתן החלטתה בסוגיית גבילות די 6ליתן צו למשיבה "ו "הועדה

 (. לעתירה 60, 62סעיפים ) "העותרים ברוב של שלושה חברי ועדה לפחות

 

נ "עמ) /41.1.3הוגש ערעור מינהלי על החלטת ועדת הערר מיום  /6.6.3ביום  .1

 . רתו נתקבלה ההחלטההכולל אף הוא טענות בדבר הקוורום במסג, (73/232

 .י מי מהעותרים"לערעור עולה כי הגשתו נעשתה גם ע 1מסעיף  

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20202/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20202/07


 ועדת ערר מחוז תל אביב' נ' לינוי אילוז ואח   /0461373( א"ת)בשא 

4 

 

היא הבקשה , בקשה לסילוק העתירה על הסף 4הגישה משיבה  /23.9.3ביום  .9

 . נשוא החלטה זו

ראוי לציין כי טענות לעניין סילוק העתירה על הסף נטענו גם בתגובותיהן של 

 . 1ומשיבה  0משיבה 

 

 :דיון

הטענה המרכזית בבקשה לסילוק על הסף היא כי ההליך הנכון להעלאת  .43

 . הטענות נשוא העתירה הוא ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים

 . דין טענה זו להתקבל 

 

עסקינן בעתירה כנגד החלטת ועדת הערר בשאלת הנכסים , כפי שפורט לעיל

 . לחוק 491-/49לפי סעיפים , הגובלים בתכנית

 /49ה זו דחתה למעשה את תביעתם של העותרים לפיצויים מכוח סעיף החלט

 . לחוק

לחוק קובע כי על החלטת ועדת הערר בתביעת פיצויים לפי סעיף ( ח)491סעיף 

לבית משפט לענינים , בשאלה משפטית בלבד, ניתן לערער"לחוק  /49

 ...."מינהליים

 43ופרט , 2333-ס"תש, חוק בתי משפט לענינים מינהלייםל( 4)1סעיף , מאידך

קובעים כי בית המשפט לעניינים מינהליים מוסמך , לתוספת הראשונה לחוק זה

חוק התכנון לדון בעתירה נגד החלטה של רשות בענייני תכנון ובנייה לפי 

 .והבניה

 

לעניין תביעות פיצויים ( ח)491כי ההסדר הייחודי אותו קובע סעיף , הלכה היא

גובר על ההסדר הכללי לפיו ניתן לתקוף החלטות של מוסדות , /49לפי סעיף 

הוועדה  /734119מ "עע' ר)התכנון על דרך של הגשת עתירה מינהלית כנגדן 

( 001, 004( 4)ד נז"פ, מימי גרמנוב' נ" שורקות", המקומית לתכנון ולבנייה

 (."עניין שורקות": להלן)

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/054m1_001.htm
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
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%204597/01&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%204597/01&Pvol=נז
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ידי המחוקק מסלול מוגדר -משנקבע על"כי , עוד נפסק בעניין שורקות

אין לעקוף , שיפוטית-ועדה מעין שהיא, ומצומצם לתקיפת החלטת ועדת הערר

 (.לפסק הדין 001-006' עמ) "מסלול זה על דרך של הגשת עתירה מינהלית

 

מכאן כי ההליך הנכון לתקיפת החלטת ועדת הערר בתביעת פיצויים לפי סעיף 

 .הוא הגשת ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים, לחוק /49

 

אלא , יות של החלטת ועדת העררהעתירה אינה תוקפת את קביעותיה המהות .44

במסגרתו נתקבלה " קוורום"כאשר היא מתמקדת ב, את אופן קבלת ההחלטה

במספר חברי הועדה שנתנו את ההחלטה וברוב בו ניתנה , וביתר דיוק, ההחלטה

 .ההחלטה

אין בכך כדי לשנות את העובדה כי העתירה תוקפת את החלטת , יחד עם זאת

 . ועדת הערר

 

ימוק לתקיפת ההחלטה עוסק בקוורום במסגרתו נתקבלה העובדה כי הנ

אינו משנה את העובדה כי העתירה תוקפת את , ההחלטה ולא בהחלטה גופה

 .  ואינו משליך על המסלול הראוי לתקיפת החלטה זו, ההחלטה

 

הרי , מאחר ומדובר בעתירה התוקפת את החלטת ועדת הערר בתביעת הפיצויים

המסלול הראוי להגשתה הוא מסלול הערעור לחוק ( ח)491שעל פי סעיף 

 .המנהלי

 

 :העותרים מפנים להערתו של בית המשפט העליון בעניין שורקות כדלקמן .42

אף האמור -בשולי הדברים נעיר כי איננו נוקטים עמדה בשאלה אם על"

עשויים להיוותר מקרים חריגים הקשורים בסמכויותיה של ועדת ערר 

המשפט המינהלי -ניתן להביאם בפני בית שיהיה 692הדנה לפי סעיף 

מתקשים אנו לראות לנגד עינינו כיום  .על דרך העתירה המינהלית

ככל שיהיה , אולם בכל מקרה, מקרים אשר יצדיקו הליכה במסלול כזה

הרי מדובר במקרים חריגים ויוצאי דופן , ניתן לפנות בעתירות כאמור

 (.006' עמ)" בלבד
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ן ובמקרים חריגים הקשורים בסמכותה של ועדת מדברים אלו עולה כי יתכ

יחד עם זאת בית המשפט העליון ציין כי הוא . הערר תותר הגשת עתירה מנהלית

מתקשה לראות מהם המקרים אשר יצדיקו הליכה במסלול זה ומכל מקום 

 .מדובר במקרים חריגים ויוצאי דופן

יכך אין מקום ולפ, לא מצאתי כי בענייננו מדובר במקרה חריג ויוצא דופן

לסטות מהמסלול לפיו על החלטת ועדת הערר בעניין תביעת פיצויים יוגש ערעור 

 .מנהלי

העובדה לפיה העותרים מבקשים לתקוף את הקוורום בו נתקבלה ההחלטה אינו 

 . מהווה משום חריג יוצא דופן לכלל האמור

 

ועדת  ר"לטענת העותרים הגשת העתירה בעניינם דומה לבקשה לפסילת יו .40

ובכך יחסכו כספי ציבור וזמן ", אשר ראוי שתידון לפני ההכרעה הסופית, הערר

 (. לתגובה לבקשת הסילוק 43.1סעיף ) "שיפוטי יקר

וכי אם נושא הקוורום , העתירה נועדה לאפשר מתן סעד מהיר ויעיל, לטענתם

תן שכן לא ני, ייגרם לעותרים עינוי דין, יידון במסגרת הערעור כנגד ההחלטה

ר ועדת "יהיה עוד להעביר את הדיון בעניינם של העותרים לועדה בראשות יו

וחברי הועדה החדשים , הערר המכהנת ואשר עתידה לסיים את כהונתה בקרוב

, לתגובה לבקשת הסילוק 43.1-43.6סעיפים ) "יצטרכו לשמוע הכל מהתחלה"

 (./23.9.3לפרוטוקול מיום  1' וכן עמ

 

 .תדין טענות אלה להידחו

ר ועדה עובר לקבלת ההחלטה אלא "אין מדובר בהחלטה לפסול יו, בענייננו

ואשר דוחה את תביעות העותרים בנימוק , בבקשה לתקוף החלטה שנתקבלה

 . לפיו נתקבלה בקוורום חסר סמכות

 

לא מצאתי לקבל את הטענה לפיה דיון בטענות העותרים במסגרת , נוסף על כך

 .מדיון בטענות אלה במסגרת עתירה ערעור ייארך זמן ממושך יותר
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כי ערעור הכולל טענות בנושא הקוורום כבר ( כאמור בפירוט העובדות)ויוער 

, לתגובת העותרים לבקשה לסילוק 42סעיף ' ר)ונושא זה יידון במסגרתו , הוגש

 (.לבקשת הסילוק' נספח א, לכתב הערעור 1וכן סעיף 

 

אינו יכול להוות נימוק רלבנטי לעניין ר ועדת הערר "סיום כהונתה של יו, כמו כן

 .המסלול הראוי לתקיפת החלטת ועדת הערר

 

לאור התוצאה אליה הגעתי לא מצאתי צורך לדון ביתר הטענות בבקשה לסילוק  .41

לרבות הטענות באשר לאופן הגשת העתירות כעתירה אחת הכוללת , על הסף

 . עור על החלטת בינייםוהטענה לפיה אין מקום להגיש ער, שתי עתירות נפרדות

שעניינה בקשה להצטרף כעותרים  73/04112א "בשכמו כן אין עוד מקום לדון ב

 . נוספים ודין בקשה זו להידחות

 

 . אשר על כן דין הבקשה לסילוק על הסף להתקבל והעתירה תימחק .41

 

הוצאות בסכום של  1-ו 0, (ביחד) 4-2העותרים ישלמו לכל אחד מהמשיבים  .46

 . מ"מע3 ₪  43,333

 

 .המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים ./4

 

 
 

14290/4 

116/1040 
 /116/1040-0461373גדות שרה 

                                                                              . בהעדר הצדדים, (8002באפריל  82)ח "תשס, ג בניסן"כ, ניתנה היום

 שופטת, גדות שרה

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

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