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 פסק דין
 

, "(וועדת הערר: "להלן)זהו ערעור על החלטת וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה מרכז  .9

 (.לכתב הערעור' נספח א)עררים שהגישו המערערים  - /21.9.200ביום  -שדחתה 

 

האם המקרקעין                       -בשאלה , ם של העררים האמוריםשהוא גם עניינ, עניינו של הערעור שלפני

(                 א)911סעיף לעניין קבלת פיצויים לפי הוראת , "מקרקעין גובלים"של המערערים הינם 

 (.בהתאמה, "התכנון הבניה חוק"ו" 911סעיף : "לןלה) 91/1-ה"תשכ, התכנון והבניה חוקל

 

 : ל"וזו לשון הסעיף הנ
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מקרקעין הנמצאים בתחום התוכנית                      , שלא בדרך הפקעה, נפגעו על ידי תוכנית"

ל התוכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי מי שביום תחילתה ש, או גובלים עמו

 " .200בכפוף לאמור בסעיף , לפיצויים מהוועדה המקומית

 .(א.נ -ההדגשה אינה במקור ) 

 

-תק) הוועדה המקומית' נר נויט 6092112מ "עעיצוין כי  כל הצדדים הסתמכו בטיעוניהם על  .2

 ".פרשת ויטנר: "להלן -( 5.1.2002מיום , 2221( 3)2002על 

 רקע עובדתי

 

2.  

,             92המערערים הינם בעלי הזכויות במספר דירות מגורים בבניין שברחוב מוטה גור  .א

         דירות המערערים פונות     "(. הבניין: "להלן)בגבעת שמואל , פינת רחוב מנחם בגין

 .לכיוון צפון

: שתי תוכניות מתאר, 2009-ו 2000בשנים , ביחס למקרקעין שמצפון לבניין פורסמו .ב

 . 6163012מק6ממ-ו 6263012מק6ממ

 ".התוכניות הפוגעות: "ויכונו להלן, בדירות המערערים" פוגעות"ל "שתי התוכניות הנ .ג

 . וטה גורנקבע מצפון לרחוב מ"( הקו הכחול)"גבול התוכניות הפוגעות  .ד

מוטה גור                  רחוברוחבו של ; מטר 99.22-מטר ל 2מוטה גור נע בין  כבישרוחבו של  .ה

 .מטר 91( הכביש בתוספת המדרכות שלצדו)

 

 טענות הצדדים

 

לעניין " מקרקעין גובלים"מהוות , בהן יש להם זכויות, הדירות בבניין: לטענת המערערים .4

 .  ומכאן זכאותם לפיצוי בגין התוכניות הפוגעות, התכנון והבניה חוקל 911סעיף 

 

 :את טענה זו משעינים המערערים על מספר אדנים

 

כי דירות המערערים  -בכתב  -"( היזם: "להלן)מ "חברת יהד יזמות בע, 2הודאת המשיבה  .א

 . ביחס לתוכניות הפוגעות" ובליםמקרקעין ג"מהוות 

 . תשלום פיצויים על ידי היזם לבעלי דירות אחרות בבניין .ב

 . נסיבות ייזומן ותכנונן של התוכניות הפוגעות .ג

 . קביעת קו גבול שרירותי ומלאכותי של התוכניות הפוגעות .ד
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                   בה יש זכויות לנפגעים  " חלקה"כמתייחס ל, בסעיף הנדון, "מקרקעין"פרשנות המונח  .ה

 . על ידי התוכנית

 . פרשת ויטנרכמשמעות ביטוי זה ב, "כביש שכונתי צר"היות כביש מוטה גור  .ו

               -משני נימוקים , "מקרקעין גובלים"אין הדירות בבניין מהוות : לטענת המשיבות .1

בניין בו יש למערערים זכויות השני שבין גבול התוכנית ל; האחד שאינן משיקות פיזית לגבול התוכנית

פרשת כמשמעות ביטוי זה                  ב" )כביש שכונתי צר"שאינו מהווה , מצוי כביש מוטה גור

 (. ויטנר

 

עיקר טענות המשיבות              . טוענות המשיבות כנגד טענותיהן הפרטניות של המערערים, כמו כן

 -" שאלה משפטית"שאין המדובר ב, ו בשלב המתאיםבעניין זה הוא שטענות המערערים לא נטענ

וכי טענות המערערים אינן רלוונטיות לדיון                    -שרק עליה ניתן לערער לבית משפט זה 

 .התכנון והבניה חוקל 911סעיף בתשלום פיצויים לפי 

 

 דיון

 

נקבעה על ידי בית המשפט העליון                        " מקרקעין גובלים"ההלכה הפסוקה בעניין  ./

,                     וכך נקבע". מקרקעין גובלים"בפרשה זו נקבעה הגדרת . פרשת ויטנרלפני זמן לא רב ב

 :בייניש' ד( כתוארה דאז)השופטת ' מפי כב

 

לפיו נדרשת השקה פיזית בין גבול התוכנית                     , ללהדרך בה נלך היא קביעת כ"

החריג האחד הוא                  . ולצידו שני חריגים מצומצמים ומוגבלים, לבין המקרקעין

בדרך כלל                בן , כאשר ההשקה בין התכנית למקרקעין מופרעת על ידי שטח פתוח צר

ג השני הוא כאשר בין התכנית למקרקעין מצוי                 החריו; מטרים ספורים בלבד

 ".והכל במגבלות ובתנאים שיפורטו להלן; כביש צר

 

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

אף כאן                ,בדומה לחריג הראשון. בין התכנית הפוגעת ובין המקרקעין ייכנס לגדרו

תיגזר השאלה האם יש בהפרדה שיוצר הכביש כדי לשלול את מעמדם של המקרקעין 

.                מטיבה של החציצה שיוצר הכביש בין המקרקעין לתוכנית" מקרקעין גובלים"כ

כך   ,                 קרי ככל שהוא רחב וראשי יותר, ככל שהכביש יוצר חציצה משמעותית יותר

לגדר חריג זה ייכנסו רק מקרים                בהם , על כן. תפחת הנטייה להכלילו בגדר החריג

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

י תנועה או כבישים עירוניים המהווים                     עורק, עירוניות-זה לא ייכנסו דרכים בין

 "  .ראשיים ורחבים
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 .(א.נ -ההדגשות אינן במקור . לפסק הדין 21-ו 21פסקאות , פרשת ויטנר)           

 

                  -בייניש ' ד( כתוארה דאז)השופטת ' על ידי כב - פרשת ויטנרנקבעו ב, כמו כן .1

 :התכנון והבניה חוקל 911סעיף לעניין " תוכנית"הדברים הבאים ביחס לקביעת גבול ה

 

אין לוועדת הערר סמכות לקבוע תחום תכנית שונה מזה שנקבע בתכנית ואושר   ופורסם "

מובן כי אין סמכות גם לבית המשפט לעניינים , בהיעדר סמכות לוועדת הערר. כדין

 " .נהלימינהליים הדן בערעור המי

 

,                על גבי תשריט התכנית" הקו הכחול"הוא המקום בו מסומן " תחום התכנית""

 " .911פי סעיף -ואין לקבוע גבולות אחרים לתוכנית לצורך תביעת פיצויים על

 

 .(א.נ -ההדגשות אינן במקור . לפסק הדין 29-ו 20פסקאות , פרשת ויטנר)           

 

 . ת המערערים לאור הלכה פסוקה זולהלן אבחן את טענ

 

 הודאת היזם ותשלום פיצויים לאחרים

 

וועדת הערר הייתה צריכה להתייחס בהחלטתה להודאת היזם בתגובתו  -לטענת המערערים  .8

בתגובה זו נכתב כי בניינם של המערערים               . להתנגדויות שהוגשו לאחת התוכניות הפוגעות

 (. לכתב הערעור' נספח ד" )וכניתגובל ממש במתחם הת"

 

לבעלי דירות אחרות בבנין  -על דרך פשרה  -היה על וועדת הערר להתייחס לכך שהיזם שילם , כמו כן

בתשלום זה              רואים . אשר התנגדו לאישור התוכניות הפוגעות, בו מצויות דירות המערערים

 ".קרקעין גובליםמ"לכך שדירותיהם מהוות " ראיה חותכת"המערערים 

 

שם הינו " גובלים"והשימוש במונח , אין במצוטט לעיל משום הודאה כלל -לטענת המשיבות  .1

אין כל קשר                  בין , כמו כן(. ולא במשמעות משפטית)גיאוגרפית בלבד -במשמעות תיאורית

י המערערים                   לבין שאלת הגדרת מקרקע -בשלב הקודם לאישור התוכניות  -ל "התשלום הנ

 . ביחס לתוכניות המאושרות

 

בין אם בכתב                )בדרך כלשהי  -ובכלל זה יזם  -אף אם הודה גורם כלשהו , לגישתי .90

אין לעובדה זו משמעות , ביחס לתוכנית" מקרקעין גובלים"בהיות מקרקעין כלשהם ( ובין בהתנהגות

 -בעלת משמעות כלכלית נכבדת , הינה קביעה משפטית" עין גובליםמקרק"קביעה בדבר . של ממש

מכאן שעל קביעה זו להיעשות לפי הוראות . ומהווה ראשיתו של הליך מתן זכאות לפיצויים לפי חוק
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זו , ואין כל משמעות לאמירה או לפעולה, החקיקה הרלוונטית וההלכה הפסוקה -הדין באותו עניין 

 . נעשתה על ידי הצד שכנגדגם אם נאמרה או , או אחרת

 

עליהם                      , אין המערערים יכולים להיבנות משני האדנים הראשונים -לאור האמור לעיל 

 .הם משעינים את טענתם

 

מתייתר הצורך לדון בטיבן של ההודאות הנטענות או ביחס ביניהן לבין השאלה נשוא , בנסיבות אלה

 . הדיון שלפני

 

 ם ותכנון התוכניות הפוגעות וקביעת גבול אותן תוכניותנסיבות ייזו

 

שגתה וועדת הערר כאשר לא התייחסה כלל לנסיבות ייזומן ותכנונן של  -לטענת המערערים  .99

 . אשר מטרתן היחידה הייתה דאגה לאינטרס העסקי של היזם, התוכניות הפוגעות

 

 -וטה גור מגבולות התוכניות הפוגעות שגתה וועדת הערר כשלא התייחסה להוצאת כביש מ, כמו כן

בעובדה זו רואים . במסגרת אותן תוכניות( וחלקי כבישים אחרים)בניגוד להכללת כבישים אחרים 

 . של תחום התוכנית" שרירותי ומלאכותי"המערערים סימון 

 

 .הוכחשו על ידי המשיבות או מי מהן, לגופן, טענות אלו

 

הוא המקום בו מסומן                 " תחום התכנית"" - ויטנרפרשת לפי הלכת  -כאמור לעיל  .92

 ". על גבי תשריט התכנית" הקו הכחול"

 

.             לערער על גבול התוכניות הפוגעות, מטעמים שונים, ל של המערערים מבקשות"טענותיהם הנ

אם .  התכנון והבניה חוקל 911סעיף מקומן של טענות אלה אינן בהליך בעניין תשלום פיצויים לפי 

לבית ( במועד הנכון)סבר מי מהמערערים כי נפלו פגמים באישור התוכניות הפוגעות היה עליו לפנות 

ת לדון בנושאים אלו במסגר, לרבות וועדת הערר, אין זה בסמכות מוסדות התכנון. המשפט המוסמך

 . הליכי תביעה לפיצויים בגין פגיעת פגיעה על ידי תוכנית

 

עליהם                      , אין המערערים יכולים להיבנות גם מהאדנים השלישי והרביעי -לאור האמור לעיל 

 .הם משעינים את טענתם

 

 .מתייתר הצורך לדון לגופן של טענות אלה, לפיכך
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 השקה פיזית של המקרקעין

 

" משיקים פיזית"ה נוספת של המערערים היא כי המקרקעין בהם יש להם זכויות טענ .92

 ". מקרקעין גובלים( "בהכרח)ומכאן שהם מהווים , לגבולות התוכנית

 

           - התכנון והבניה וקחל 911סעיף ב -" מקרקעין"לפיה המונח , טענה זו נשענת על פרשנות

 ". חלקה"מתייחס ל

 

כי  -בו יש למערערים זכויות , הואיל וגבול אחת התוכניות הפוגעות חוצה את החלקה עליה בנוי הבניין

בנסיבות אלה נוצרת , אז חלק מאותה חלקה מצוי בתוך התוכנית וחלק אחר מצוי מחוץ לתוכנית

 . בין התוכניתבין מקרקעי המערערים ל" השקה פיזית"

 

 . בעניין זה טוענות המשיבות הן בפן הדיוני והן לגופה של הטענה .94

 

טוענות המשיבות כי טענה זו לא נטענה בפני וועדת הערר ולפיכך בית משפט זה יימנע , מהפן הדיוני

 .מלדון בה

לקות כאשר קיימות במדינה ח, טוענות המשיבות כי אין לקבל פרשנות המערערים -לגוף הטענה 

פרצלציה , שלא התקיים ביחס אליהם הליך איחוד וחלוקה)המשתרעות על שטחים נרחבים במיוחד 

עת ייערך , פרשת ויטנרקבלת פרשנות זו תיפגע בעקרון הוודאות שהודגש ב, בנסיבות אלה(. בלעז

בין  אותה פרשנות תשלול זכאות לפיצויים במקרה בו               , מנגד. הליך של איחוד וחלוקה

, בנוסף.  אפילו בעלת שטח קטן במיוחד -מקרקעי הנפגעים לגבולות התוכנית מפרידה חלקה כלשהי 

ולא בכלל החלקה עליה בנוי הבניין בו , מציינות המשיבות כי למערערים זכויות בדירותיהם בלבד

 . מצויות אותן דירות

 

ת הפוגעות הם טרם השלימו את מציינים המערערים בסיכומיהן כי בעת מועד אישור התוכניו, מנגד

אשר חלק , ומכאן שהייתה להם זכות בעלים במשותף בכל החלקה -עסקאות המכר לרכישת הדירות 

 .  ממנה מצוי בגבולות אחת התוכניות הפוגעות

 

 -" מקרקעין"נסמכת על פרשנות של המונח " השקה פיזית"טענתם של המערערים בדבר  .91

 ". חלקה"כמתייחס ל - התכנון והבניה חוקל 911סעיף ב

 

אשר בית משפט זה מהווה ערכאת  -אציין כי משום שטענה זו לא נטענה בפני וועדת הערר , ראשית

ך ל בהלי"די בטעם זה כדי לדחות את הטענה הנ. אסורה" הרחבת חזית"היא בחזקת  -ערעור עליה 

 .זה
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מן המפורסמות שאינן דורשות ראיה שבמדינתנו קיימות חלקות . אדון בטענה לגופה, אף על פי כן

,              עד אשר מתקיים הליך של איחוד וחלוקה. אשר רבים הם בעלי הזכויות בהם, בשטחי ענק

                      קבלת טיעון זה   , בנסיבות אלה. אין לדעת איזה חלק מתוך החלקה יירשם על שם מי

ואין ספק            -של המערערים תרחיב את מעגל הזכאים לפיצויים לפי הסעיף האמור עשרות מונים 

 . כי לא זו הייתה כוונת המחוקק

 

מנוגדים לעיקרי הלכת                -והתוצאה הרחבה המתבקשת ממנה  -הפרשנות האמורה . זאת ועוד

            -יומית -במשמעותה היום -ממש " ההשקה הפיזית"ודגשה מרכזיות בפרשה זו ה. פרשת ויטנר

"              הפרעה"ונקבעו שני חריגים אשר אף הם מדגישים את ה, "מקרקעין"בין גבול התוכנית וה

 .בין שני אלה" הפרדה"או ה

 

חזיקים דומני שאם נראה את המערערים כמ -ומבלי לקבוע מסמרות בנושא  -יתרה מכך  ./9

              - התכנון והבניה חוקל 200סעיף ייכנס עניינם לגדר , בזכויות בכל החלקה עליה בנוי הבניין

 :שזו לשונו -כפופות לו  לאותו חוק 911סעיף אשר הוראות 

 

ידי הוראה שבתכנית הנמנית עם אחת ההוראות  לא יראו קרקע כנפגעת אם נפגעה על"

המפורטות להלן ובלבד שהפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין                     

 : ואין זה מן הצדק לשלם לנפגע פיצויים

..." 

 

כי       ניתן לשער         . המחוקק קבע פטור מחובת תשלום פיצויים במקרה של חוסר סבירות, דהיינו

חלוקת שווי הזכויות בכלל החלקה בין כלל בעלי הזכויות באותה חלקה תיתן תוצאה לפיה  שווי 

,                 וכאמור לעיל)ייתכן מאוד , בנסיבות אלה. הזכויות שבידי כל מחזיק אינו גבוה במיוחד

 ".ת הענייןסבירה בנסיבו"ומכאן  -שפגיעת התוכנית תהיה לא גבוהה ( אינני מכריעה בכך

 

עליו הם משעינים               , אין המערערים יכולים להיבנות גם מהאדן החמישי -לאור האמור לעיל 

 .את טענתם

 

 (לפי הלכת ויטנר" )כביש שכונתי צר"על אף קיום , "מקרקעין גובלים"

 

עין מקרק"טענתם האחרונה של המערערים היא כי המקרקעין בהם יש להם זכויות מהווים  .91

 . פרשת ויטנרכמשמעות ביטוי זה  ב -" כביש שכונתי צר"היות וכביש מוטה גור הינו , "גובלים

 

 :בעניין זה הוסיפו וטענו המערערים בכתב הערעור שני אלה

 

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


 הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק' נ' אח 91יהונתן גד ו   /92160( א"ת)עמנ 

8 

            -כי שגתה וועדת הערר עת בחנה את מצבו של כביש מוטה גור ואת התנועה בו  .א

 .המאוחר לערב אישור התוכניות הפוגעותבמועד  -באמצעות סיור שערכה במקום 

 . המשתרעות לצדי אותו כביש, כי שגתה וועדת הערר כי התייחסה לרוחב המדרכות .ב

 

" עירוני"יצוין כי המערערים גם הוסיפו וטענו בסיכומיהם כי לא ניתן לראות בכביש מוטה גור כביש 

אציין כי             טענה זו (. מיתאלא מועצה מקו)מחמת היותו מצוי ביישוב שאינו עיר , "ראשי"או 

ולו מחמת טעם זה              לא אדון , אסורה אף ביחס להליך שהתקיים בפני" הרחבת חזית"מהווה 

 .בה פרטנית

 

.               בכללותן ולפרטיהן -הוכחשו על ידי המשיבות לגופן , טענות המערערים בראש טענות זה .98

ציינו המשיבים כי במועד בו נערך אותו סיור טרם אוכלסו כלל                , העררביחס לסיור שערכה וועדת 

ומכאן שהעומס התחברותי בכביש מוטה גור היה                    -הבניינים הגבוהים נשוא התוכנית 

 . באותה תקופה דומה לעומס ערב אישור התוכניות הפוגעות

 

ערעור זה הוא                      התכנון והבניה חוקל( ח)918סעיף הדגישו המשיבות כי לפי , בנוסף

. של וועדת הערר עובדתיותוכי בית משפט זה לא יתערב בהחלטות  -" בשאלה משפטית בלבד"

, בו הוגשו ראיות רבות -הליך ארוך  המשיבות הוסיפו וציינו כי וועדת הערר קיבלה החלטתה בסוף

 .  כמצוין לעיל, ואף ערכה סיור בשטח( ביניהן עדות מומחה תחבורתי)נשמעו עדויות 

 

 -" כביש שכונתי צר"הרי ששם נקבע כי מרכזה של שאלת הגדרת  פרשת ויטנראם אשוב ל .91

בין                          טיבה של החציצה שיוצר הכביש"הוא ב -" ההשקה הפיזית"המהווה חריג לכלל 

 .ולא ברוחב אותו כביש, "המקרקעין לתוכנית

 

נ "עמ: פרשת ויטנרכך אף נקבע בכלל פסיקת בתי המשפט המינהליים בעניין החריג האמור בעקבות 

פרשת :"להלן) /92.2.0מיום , 5312( 2)/200מח -תק, קומיתהוועדה המ' הלברייך נ 600902( ם"י)

( 3)/200מח -תק,                           טיבר' מ נ"חברת מגדלי אלרוב בע 602921( א"ת)נ "עמ; "(הלברייך

מח -תק, עיזבון המנוחה בלה לוטן' חברת מגדלי אלרוב נ 603991( א"ת)נ "עמ; /90.1.0מיום , /9005

 .29.9.2001מיום , 2322( 9)2001

 

נדונה השאלה הספציפית האם יש להתייחס לרוחב המדרכות             פרשת הלברייךיצוין כי רק ב

כיוון שבית המשפט סבר                 -אך לא ניתנה לכך הכרעה מפורשות , זהשלצד הכביש בהקשר 

 (. לפרשת הלברייך 91פסקה ראו ב)שאין חשיבות לשאלה זו לעניין החריג הנדון 

 

הסתפקה וועדת הערר בהחלטה קצרה  -על אף מורכבות ההליך שהתקיים בפניה  -בענייננו  .20

 .ולקונית
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 :חלטתה בשני משפטים בלבדוועדת הערר ביססה את ה

 

יש להוסיף את התרשמותנו מן ', מ 91-מלבד העובדה כי רוחבו של כביש מוטה גור הינו כ"

אלא כביש הנושא תנועה               לא , הסיור לפיה אין המדובר בכביש שכונתי צר או צדדי

לדרך              המתחבר    , מבוטלת ומשרת אזור נרחב ומספר רב של בניינים ויחידות דיור

 ". ראשית

 

נראה ,   ורוחבו, הרחובות אותם הוא מחבר ומשרת, בהתייחס לעומס השימוש ברחוב זה"

 " .לנו כי כביש זה אינו בגדר כביש שכונתי צר

 

 (לכתב הערעור' נספח ב -להחלטה  4' פסקה שניה בעמ-ו 2' פסקה אחרונה בעמ)            

 

וודאי שאין בהן , פרשת ויטנרסות מספקת לקריטריונים שנקבעו באין באמירות אלו משום התייח

ל התייחסות לראיות "אין באמירות הנ, יתרה מכך. התייחסות מספקת לממצאים עליהם הן מבוססות

 . מרכזיות נוספות שהיו בפני וועדת הערר

 

. פוטיתאין בית משפט זה יכול להעביר את החלטת וועדת הערר תחת ביקורתו השי, בנסיבות אלה

אין בית המשפט יכול לבחון את טענת המשיבות כי לא נפל פגם בהחלטת                 וועדת , בכלל זאת

אשר התבססה על סיור שנערך במועד מאוחר בהרבה למועד אישור                   התוכניות  -הערר 

בחינת שאלת הגדרת החריג יודגש כי מועד אישור התוכניות הפוגעות הוא המועד הרלוונטי ל. הפוגעות

 ".כביש שכונתי צר"בדבר 

 

וועדת הערר תשוב ותיתן החלטה . החזרת הדיון בעררים לוועדה העררהריני מורה על , לפיכך .29

 . אם לאו,            "כביש שכונתי צר"בשאלה היחידה האם מדובר ב -בעררים נשוא ערעור מינהלי זה 

 

בשאלת             -לראיות ולפסיקה , ר באופן פרטני לטענותבהחלטתה החוזרת תתייחס וועדת הער

ובשאלת מצב הבינוי והתנועה , בכלל" טיבה של החציצה שיוצר הכביש בין המקרקעין לתוכנית"

 . במועד אישור התוכניות הפוגעות בפרט

 

 לסיכום

 

 .למתן החלטה חוזרת, הדיון בעררים יוחזר לוועדת הערר .22

  

 . לא ראיתי לנכון לפסוק הוצאות, ת טענות המערערים נדחולאור העובדה שמרבי
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 .כ הצדדים בדואר רשום"המזכירות תישלח העתקים לב

 .בהיעדר הצדדים, (2001מרץ  99)ז "א באדר תשס"ניתן ביום כ
 

2921319 

25/12393 
________________ 
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 ף לשינויי ניסוח ועריכהנוסח מסמך זה כפו

 

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