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שטחה של (. החלקה: להלן) 6663בגוש  37העותרת היא הבעלים של קרקע הידועה כחלקה  .2

 . ךוהיא מצויה בהרצליה פיתוח בין הרחובות הנשיא ושלמה המל1 ר"מ 71826החלקה 

' תכנית בנין עיר מפורטת מס 232פורסמה למתן תוקף בילקוט פרסומים  6/.24.2.2ביום  .4

ומטרותיה הן התווית 1 (התכנית: להלן) 34' לתוכנית מפורטת מס 8' המהווה שינוי מס1 430

ר משטח החלקה ייעדה "מ 700. רחובות והרחבתם ויצירת מגרשים ציבוריים פתוחים1 דרכים

ייעדה 1 הוא נשוא הדיון שלפנינו1 ר"מ 02/חובות ועוד שטח נוסף של התוכנית להרחבת ר

 (.השטח: להלן" )מגרש ציבורי פתוח"התכנית ל

 

מאז שפורסמה התוכנית לתוקף לא הופקע השטח בפועל על ידי הרשות המקומית והייעוד  .7

לא רשמה 1 המשיבה לא פרסמה הודעה על הפקעת השטח. הציבורי של השטח לא מומש

בשנת . הרה בדבר פרסומה של ההודעה ומעולם לא נקטה הליכי תפיסת חזקה בשטחהערת אז

עיריית 1 2פנתה העותרת למשיבה 1 בחלוף כחמישים שנה ממועד פרסום התוכנית1 4002

במכתב טענה כי הזמן שחלף מבלי . במכתב שבו היא מבקשת לבטל את ההפקעה1 הרצליה
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מעיד על כך שאין צורך ציבורי בהפקעה  1שמומשה ההפקעה ומבלי שנעשה כל שימוש בשטח

כי מלכתחילה לא היה טעם בהפקעה לאור 1 צוין. ויש להחזיר את השטח לייעודו המקורי

העובדה שמעברו השני של הרחוב נמצא שטח ציבורי פתוח ואין כל נחיצות בשטח ציבורי 

על ידי  /27575400לאחר תכתובת נוספת מצד העותרת נענתה לבסוף פנייתה ביום . פתוח נוסף

כי 1 בתשובת המשיבה צוין. מנהלת מחלקת נכסים וביטוחים בעירייה1 ד לאה סדובניק"עו

דונם בעיר הרצליה וקובעת את  280-שחלה על כ 430השטח מיועד להפקעה בהתאם לתוכנית 

נאמר כי אין בעובדה שקיים גן ציבורי סמוך לשטחה . מערך השטחים הפתוחים בכל המתחם

שכן הסביבה מאופיינת בגינות קטנות בלב 1 י לייתר את הצורך בגן קטן נוסףשל העותרת כד

. שימוש אפשרי נוסף לשטח נשוא המחלוקת שצוין במכתב הוא חניה ציבורית. רקמה בנויה

אופי פיתוח המתחם והצבת 1 צוין כי כל עוד לא הוגשה תוכנית או בקשה להיתר בניה בחלקה

ולכן יהיה זה לא נכון לפתח 1 גם צרכי התושבים והסביבההמבנים בו אינה ידועה עדיין כמו 

הצורך לשמו סומנה ההפקעה יבוא לידי ביטוי עם מימוש . אותו כיום לא כל שכן להשיבו

 . זכויות הבניה בחלקה

 

שבה היא מבקשת להורות על ביטול ההפקעה ועל 1 העותרת פנתה בעתירה לבית משפט זה .2

ן לעתירה העלו המשיבות טענה של אי מיצוי הליכים בתגובת. השבת השטח לייעודו המקורי

כטענת סף וביקשו לדון בה תחילה לפני שייכנס בית המשפט לעובי הקורה ולגופה של 

הוריתי כי בשלב ראשון יוגשו סיכומים המתייחסים 1 לאור הסכמת הצדדים בנושא. העתירה

חוזית שהגישה אף היא ולצורך כך הוריתי גם על צירופה של הועדה המ1 לשאלה מקדמית זו

 . את עמדתה בנדון

 

1 דחיתי את טענתן המקדמית של המשיבה בדבר אי מיצוי הליכים 4.7.4003בהחלטתי מיום  ./

וכי אין זה ראוי לדחות את העתירה על 1 בין היתר מן הטעם כי עדיין אין הלכה מכרעת בנושא

המשפטיות לגופו של בהמשך לכך טענו הצדדים את טענותיהם . הסף אך ורק בשל טענה זו

 .עניין והגישו סיכומים משלימים

 

 טענות הצדדים 

העותרת טוענת כי נוכח השיהוי הרב שחל במימוש יעוד ההפקעה יש לבטל את הוראות  .6

לתמיכה בטענתה זו היא מציינת את משך השיהוי . התכנית המייעדות את השטח להפקעה

דה כי אין כל תכנית קונקרטית גם נכון ואת העוב1 מיום אישורה של התכנית -שנה 0/ -הארוך

העותרת ממשיכה ומצביעה על כך . ליום זה המתייחסת לניצולו של השטח המופקע

וכי עמדה זו של 1 שהמשיבות עצמן טוענות כי הן עדיין אינן יודעות לאיזה צורך ישמש השטח

יעשות המשיבות אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הפסיקה הקובעות כי הפקעה חייבת לה

העותרת ממשיכה ומצביעה על הנזק הרב שנגרם לה נוכח . לצורך ציבורי מוגדר וברור

כאשר מצד אחד אין היא יכולה לנצל את המקרקעין או למוכרם ומצד 1 התמשכות ההליכים
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העותרת טוענת כי 1 יתר על כן. שני היא נושאת בתשלומים השונים הנובעים מהחזקת השטח

בלבד מהחלקה ' מ 4/0 -ציבורי בהפקעת השטח שכן במרחק של כ הלכה למעשה אין כל צורך

לבסוף נטען כי אין עסקינן . נשוא העתירה נמצא גן ציבורי גדול המשרת את תושבי האזור

במקרה הנדון במימוש הדרגתי של קרקע רחבת היקף וכי ניתן להבחין בין החלקה שבבעלות 

 . את הצורך בהפקעההעותרת לבין חלקות סמוכות ולבחון באופן מנותק 

 

שתי טענות עיקריות נטענות על ידן בהקשר . המשיבות סבורות כי דינה של העתירה להידחות .3

בראש ובראשונה טוענות הן כי על פי מבחני הפסיקה אין העותרת יוצאת ניזוקה מהותרת . זה

ייפגע 1 בנוסף על כך הן טוענות כי אם תתקבל העתירה. ייעודם של המקרקעין להפקעה

אשר לטענה הראשונה מצביעות המשיבות על כך . ציבור פגיעה חמורה שאין להסכים עימהה

עוד . שנים לאחר שהתכנית אושרה 26שהעותרת הפכה להיות הבעלים הרשום של המקרקעין 

נטען כי זכות הקניין של העותרת לא נפגעה הלכה למעשה מאחר שהשטח עדיין לא הופקעו 

ההגנה לה צריכה לזכות 1 אשר על כן1 עלים והמחזיקה שלומהעותרת ולפיכך היא עודנה הב

המשיבות טוענות כי העותרת אינה מחויבת במיסים בגין השטח . העותרת נמוכה יותר במילא

יתר על . המיועד להפקעה וכי היא לא הצביעה על כל ניסיון למכור את החלקה או לבנות עליה

 . קהכן העותרת עצמה בוחרת בשלב זה שלא לפתח את החל

 

חלקה . בהפקעתו של השטח הינה סבירה 2עוד טוענות המשיבות כי השתהותה של המשיבה  .8

הינה חלקה אחת מחלקות רבות עליהן חלה התכנית והיעוד הציבורי שנקבע הוא אחד  37

קבלת ההחלטה באשר לתכנונו של החלק המיועד . מהייעודים הציבוריים שנקבעו בתכנית

ובנקיטת הליכים תכנוניים של חלוקת החלקה למגרשים על  להפקעה כרוכה בקבלת החלטות

אין זה 1 מאחר שעדיין אין תכנית בינוי לחלקה. מנת לנצל את הזכות לבנות יחידות מגורים

לעניין זה מציינות . נכון להקדים ולקבוע איזה צורך ציבורי ייעשה בשטח המיועד להפקעה

שאף בה זכויות  473חלקה  –פת המשיבות כי החלק המיועד להפקעה גובל בחלקה נוס

לבסוף מצביעות המשיבות על כי יעודו של השטח . יחידות דיור שטרם מומשו 7להקמת 

לצרכי ציבור חיוני לסביבה שבה נמצאת החלקה המאופיינת בבתים צמודי קרקע ביניהם 

  .שמירת עתודות קרקע שישמשו את הציבור הינה חיונית לעתיד. מפוזרים שטחי ציבור שונים

 

 דיון

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים וקראתי את כתבי טענותיהם הגעתי למסקנה כי דינה של  ..

הסעד המבוקש בעתירה שלפניי הינו ביטול הוראות ההפקעה בתכנית . העתירה להידחות

ץ בעבר ולבתי "בדומה לעתירות נוספות שהוגשו לבג. החלה על החלקה שבבעלות העותרת

אף בעתירה זו מתבקשות הרשות המקומית ומוסדות 1 אחרונותהמשפט המנהליים בשנים ה

התכנון לבטל את ייעודם הציבורי של מקרקעין שנלקחו בעבר מבעליהם הפרטיים בנימוק כי 

משך השנים שחלפו ללא ניצולם של המקרקעין מעיד על העדר הצורך בהותרתם בידי הרשות 
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זה מגוללות נסיבות שונות  העתירות השונות שהוגשו לבתי המשפט בעניין. המקומית

לעיתים הועברו המקרקעין במסגרת . שבמסגרתן הועברו המקרקעין לידי הרשות המקומית

הועדה ' נ( אברהם אמיתי)יצחק  232588צ "למשל בג' ר)הפקעה מכוח חוק התכנון והבניה 

לעיתים במסגרת הפקעה מכוח 1 (פרשת אמיתי: להלן -.18 (2)ד מב"פ1 המקומית לתכנון

ד "פ שר האוצר' נ' אח 2-מאזן חסן זכי נוסייבה ו 22665.2צ "למשל דנג' ר)דת הקרקעות פקו

ולאחרונה מוגשות עתירות המבקשות להשיב מקרקעין שהועברו במסגרת עסקה 1 (168 (2)מט 

עיריית רמת ' אשר גנין נ 2766502( יפו-אביב-תל)מ "למשל את עת' ר" )מכר ללא תמורה"של 

 (.17332 (2)/400מח -תק ',השרון ואח

 

לכל העתירות המפורטות לעיל רציונל משותף המבוסס על ההנחה לפיה הליכים חד צדדיים  .20

הינם הליכים הפוגעים 1 שמכוחם מעבירה הרשות לבעלותה או לחזקתה מקרקעין פרטיים

עם התחזקות מעמדה של זכות הקניין התגבשה הגישה לפיה יש . בזכותו של הפרט על קניינו

גבר כוחה של זכותו 1 ובהתאם לכך1 הצדקה של ממש לפגיעה בקניינו של הפרט להצביע על

חובתה של הרשות להצביע על צורך . הקניינית של הפרט באיזון בינה לבין צורכי הציבור

ממשי במקרקעין הפרטיים התפרש לא רק על השלב שבו התעתדה הרשות להפקיע את 

כאשר 1 א גם על שלבים מאוחרים יותראל1 המקרקעין או להעבירם לבעלותה בדרך אחרת

בא רציונל זה לידי ביטוי בקביעותיו החוזרות של  -לענייננו. מימושם של המקרקעין התעכב

או )בית המשפט אשר לפיהן שיהוי קיצוני במימוש המטרה שלשמה הופקעו המקרקעין 

בהפקעה  עלול להוביל למסקנה כי הרשות זנחה את הצורך( שלשמה הם יועדו לצורכי ציבור

וכפועל יוצא מכך גם את השבתם של המקרקעין לידי 1 באופן כזה המצדיק את ביטולה

י יא "פד1 יפו-א"הוועדה המקומית לבניה ותכנון ערים ת' קלמס נ 3/5/3ץ "בג: ראו)בעליהם 

 .6353ץ "בג; 62/( 4)י לב"פד1 מ"חברת החשמל לישראל בע' סניטובסקי נ 20533/א "ע; 2602

( 2)י נ"פד1 שר האוצר' מחול נ /.437.5ץ "בג; 482( 2)י לד "פד ,מדינת ישראל' שמואלזון נ

מח -תק 'מועצה מקומית גדרה ואח' נ' שבתאי גומברג ואח 2222504( יפו-אביב-תל)פ "וה .70

 (.3632' עמ1 ./136 (4)/400

 

ומבקשת לטעון כי 1 העותרת סומכת עתירתה על אותה פסיקה ענפה המפורטת לעיל1 ואמנם .22

י מימושה של ההפקעה במשך כל השנים הרבות שחלפו מיום ייעודה להפקעה מעיד על א

בהתאם לכך מבקשת העותרת  לטעון כי . היעדר הצורך שיש למשיבות בשטח נשוא העתירה

ומכאן הדרך קצרה לטענה לפיה יש לבטל את ייעודו הציבורי 1 הפגיעה בקניינה אינה מוצדקת

בהערת אגב ועל מנת להבהיר את המצב התכנוני . בעלותהשל השטח שנלקח ממנה ולהשיבו ל

הליכי הפקעתו של השטח כלל לא החלו עובר 1 כי בנסיבות המקרה שלפניי1 אציין1 לאשורו

מאחר שהמשיבה עדיין לא פרסמה הודעה בדבר ההפקעה ולא נקטה צעדים 1 להגשת העתירה

וח נסיבות אלו כי העותרת באי כוח המשיבות מבקשים לטעון מכ. לתפיסת החזקה במקרקעין

אינה יכולה לטעון לפגיעה בקניינה נוכח העובדה שקניינה עדיין לא הופקע מידה וכי ביכולתה 
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העובדה שהמקרקעין עדיין לא . את הטענה הזו אינני יכולה לקבל. לתפוס חזקה בשטח

העותרת  ככל הנוגע לזכויותיה של. הופקעו בפועל אינה פוגעת כהוא זה בטענותיה של העותרת

במקרקעין ברי כי ייעודם של המקרקעין לשטח ציבורי פתוח כמו גם ייעודם הוודאי להפקעה 

עתידית אינו מאפשר לעותרת לעשות בשטח שימוש סביר ומונע ממנה למכור את  השטח 

אשר על . דהיינו אותו המחיר שהייתה מקבלת לולא היו השטח מיועד להפקעה1 במחיר סביר

רקעין מיועדים להפקעה על פי הוראות תכנוניות אולם עדיין לא הופקעו כן גם המצב שבו מק

בית המשפט לא נמנע מלדון בטענות בדבר פגיעה 1 ואמנם. בפועל מהווה פגיעה קניינית חמורה

קניינית בלתי הולמת בנסיבות דומות בהן הרשות המקומית עדיין לא נקטה צעדים למימוש 

אשר על כן לצורך הדיון שלפניי אבחן את ( . עיללמשל את פרשת אמיתי של' ר)ההפקעה 

השיקולים השונים על פי ההנחה כי השטח כבר הופקע וכי הפגיעה הקניינית בעותרת מעצם 

 . הפקעתם של המקרקעין כבר הוכחה

 

חובתה של המשיבה לבטל הפקעתם או העברתם של מקרקעין פרטיים אם השתהתה בניצולם  .24

על מנת לקבל את הסעד הנדרש שומא על בעל ? מאי אלא. הלכה ידועה1 אם כן1 הינה

להצביע על שיהויה של המשיבה באופן המעיד על זניחת  -העותרת במקרה זה -המקרקעין

. זניחת הייעוד הציבורי של השטח נשוא העתירה1 או כמו במקרה שלנו1 מטרת ההפקעה

. ין הצדדיםהוא המפתח לבחינת מאזן האינטרסים ב" שיהוי"התוכן שיש ליצוק למונח 

מהפסיקה העוסקת בנושא זה ניתן לשאוב את הקריטריונים והעקרונות שלאורם יש 1 ואמנם

לבחון אם אמנם השתהותה של הרשות בניצול המקרקעין מצמיח עילה  לביטול ייעודם 

 1644 (4)ד מח"פ1 הועדה המקומית לתכנון ולבניה' נ. א.טריידט ס 26/5.7צ "בבג. הציבורי

 :ניתן למצוא סיכום של הכללים הרלוונטיים במילים הבאות( ריידטעניין ט: להלן)

שיהוי בלתי סביר בביצוע הפקעה עשוי להצדיק ביטול . ההלכה בענין זה ברורה, אכן"

תלויה , השאלה אם במקרה מסוים ראוי לבטל את ההפקעה בשל שיהוי, עם זאת. ההפקעה

הוי במקרה הנדון חורג מגדר יש מקום לברר אם השי, ראשית. בנסיבות של אותו מקרה

אין "כי ( 40' בעמ)במשפט אמיתי אמר השופט חלימה ? וכי מהו זמן סביר לעניין זה. הסביר

והכול תלוי בנסיבותיו של כל מקרה , משמעית לשאלה זו-למצוא תשובה גזורה או חד

, בנסיבות של משפט אמיתי הגיע השופט חלימה למסקנה כי השיהוי, כאמור." ומקרה

לא , באותן נסיבות, אם כי השופט בך סבר שהשיהוי; סביר-היה בלתי, שנים 22ע כדי שהגי

 . סביר עד כדי כך שיצדיק מניעת ההפקעה-היה בלתי

 

במשפט . יש חשיבות לשאלה מה הנזק שנגרם לבעלי החלקה כתוצאה מן השיהוי, שנית

יכלו למכור את הבעלים לא : נגרם לבעלים נזק של ממש, כפי שבית המשפט ציין, אמיתי

 . והחלקה צברה חובות ניכרים בגין מסים, החלקה
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, ובכלל זה לשלטון החוק, חשיבות נודעת גם לשאלה מה הנזק שיגרם לציבור, ושלישית

אפשר שביטול ההפקעה של חלקה , לדוגמא, כך. כתוצאה מביטול ההפקעה בשל השיהוי

המקומית לרכוש אותה חלקה או רק יחייב את הרשות , אשר נועדה למבנה ציבורי, מסוימת

, אפשר שביטול ההפקעה במקרה אחר יתבטא, לעומת זאת. חלקה סמוכה בכסף מלא

יש לשקול בכל מקרה את הנזק , בסופו של חשבון. במניעת שירות חיוני, מבחינת הציבור

בית . כנגד הנזק לציבור, שבית המשפט מצווה להגן על זכות הקניין שלו, לאדם כפרט

תוך מתן משקל ראוי לכל אינטרס מן האינטרסים השייכים , ך לאזן זה כנגד זההמשפט צרי

צ "ראה בג. כך כאשר מדובר בשיהוי מצד אדם המבקש לבטל החלטה מנהלית. לעניין

בדומה לכך גם כאשר מדובר . 0) 2/8)ד מב"פ, ראש עיריית קריית גת' אסולין נ /0/458

 ".בשיהוי מצד רשות מנהלית בהפעלת סמכותה

 

בחינת נסיבות העניין שלפניי על פי הקריטריונים המפורטים לעיל הובילה אותי למסקנה כי  .27

אינני סבורה כי הימנעותה של הרשות מלנצל 1 בראש ובראשונה. אין לקבל את טענות העותרת

על פניו משך הזמן שחלף בין התכנית שייעדה את 1 אכן". חורגת מגדר הסביר"את השטח 

שנים הינן זמן ממושך על פי  0/שהרי 1 בין מועד הגשת העתירה הינו רבהשטח לצרכי ציבור ל

בתי המשפט קבעו בפסיקותיהם השונות כי משכי זמן קצרים בהרבה מעידים . כל קנה מידה

בעניין 1 שנים 46משך זמן של  -למשל בפרשת אמיתי' ר)על שיהוי של ממש בהתנהלות הרשות 

1 (4)/400מח -תק1 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 'נ' מנחם אוברקוביץ ואח 430/502מ "עת

כל מקרה ומקרה צריך 1 ככל העולה מפסקי דין אלו1 על אף זאת(. שנים בלבד 26 -7640

שנים בלבד  20בנסיבות מסוימות יתכן כי עיכוב של . להיבחן לגופו על פי נסיבותיו הייחודיות

ארוך בהרבה לא יעמוד לרשות  יהיה משום שיהוי חמור של הרשות ובנסיבות אחרות עיכוב

אני מקבלת את עמדתן של המשיבות באשר לחוסר יכולתן 1 בעניין זה1 ואכן. לרועץ

כפי שעולה מהעובדות המתוארות . האובייקטיבי לנצל את השטח נשוא העתירה בשלב זה

יחידות דיור  /מתוך . הנמצאת בבעלות העותרת עדיין אינה בנויה 37חלקה 1 בכתבי הטענות

העותרת לא הגישה כל בקשה להיתר . בנויה רק יחידת דיור אחת1 תן לבנות על החלקהשני

אי אכלוסה של החלקה . בניה ליחידת דיור נוספת ולפיכך נכון להיום החלקה אינה מאוכלסת

ואי מימוש הפוטנציאל התכנוני שלה על ידי העותרת עד לשלב זה מונעים גם את ניצולו של 

שכן השימוש שייעשה בשטח כמו גם צורתו ואופיו קשורים 1 רהשטח המיועד לצרכי ציבו

גם בחלקה הצמודה לחלקה . למצב התכנוני העתידי של החלקה בכללותה ותלויים בה

שבבעלות העותרת עדיין לא מומש הפוטנציאל התכנוני מה שמקשה עוד יותר על ניצולו 

ני של החלקה עדיין לא בו הפוטנציאל התכנו1 במצב זה. העכשווי של השטח למטרות ציבור

אין זה הגיוני לצפות מהמשיבה כי תקדים את המאוחר ותפעל למימושו של השטח 1 מוצה

' נ' יחזקאל בונשטיין ואח /72.50מ "יפים לעניין זה הדברים האמורים בעע. המופקע

 :שלפיהם 22.2' עמ1 12283 (2)4003על -תק ',המועצה המקומית זיכרון יעקב ואח
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במסגרת הכנת תוכניות ליישוב כזה או . מטבע הדברים הינם צופי פני עתידהליכי תכנון "

אחר מביאות רשויות התכנון בחשבון את הצפי להתפתחותו העתידית של היישוב ואת כמות 

מאחר . שהרי סוף מעשה במחשבה תחילה, עתודות הקרקע שיש להקצות לצורכי ציבור

יכול ומימוש ייעודן של חלק מן , וך זמן רבוהליכי איכלוס של שכונות מסוימות עשויים לאר

. אולם אין להסיק מכך בהכרח על העדר צורך עתידי בקרקע, הקרקעות שהופקעו יתעכב

ביטול ההפקעה או נקיטה בצעדים נמהרים ללא כל תכנון מקדים והתחשבות , נהפוך הוא

 "רבצרכים עתידיים עלול במקרים מסוימים להביא למחסור בקרקעות לצורכי ציבו

  

 280 -התכנית מכוחה יועד השטח נשוא העתירה להפקעה חלה על שטח נרחב של כ1 יתר על כן .22

דונם וקובעת הוראות דומות של הפרשת שטחים לשטח ציבורי פתוח גם באשר לחלקות 

הוראות אלו מעידות על ראייה תכנונית רחבה אשר כבר באה לידי מימוש בחלקות . נוספות

נעות המשיבות מלמהר ולקבוע עובדות בשטח אינה יכולה לעמוד בנסיבות אלו הימ. אחרות

דווקא מתוך התכתובת בין הצדדים לעתירה עולה כי המשיבות  -ההיפך הינו הנכון. לה לרועץ

אינן מעוניינות לקבוע עובדות בשטח קודם שהמצב התכנוני של החלקה בשל לכך רק על מנת 

ינה המשיבה באופן גלוי כי אין היא מעוניינת ולפיכך בתשובותיה לעותרת צי1 לצאת ידי חובה

לפתח את השטח המיועד לשרת את תושבי האזור כל עוד הצרכים התכנוניים של אותו האזור 

 .לאור זאת אני סבורה כי שיהויה של המשיבה הינו סביר. אינם בהירים דיים

 

הובילו 1 ציבורגם שיקולים הנוגעים לאיזון שבין הנזק הנגרם לעותרת לבין הנזק שייגרם ל ./2

ככל שעיינתי בטענותיה של העותרת לא מצאתי . אותי למסקנה כי דינה של העתירה להידחות

נימוק ממשי שישכנע אותי כי נגרם לה נזק המצדיק ביטולה של ההפקעה מעבר לנזק הנגרם 

1 כפי שעולה מכתבי הטענות1 בראש ובראשונה. מעצם ייעודה של חלק מהחלקה להפקעה

שנים לאחר כניסתה של  26 -דהיינו כ1 2.34כבעלת החלקה רק בשנת  העותרת נרשמה

ואין זה משנה אם )ולפיכך ניתן לומר כי בעת שרכשה את הבעלות 1 התכנית המפקיעה לתוקף

. היה מצבה התכנוני של החלקה ידוע ובהיר( המקרקעין הועברו אליה במתנה או במחיר מלא

מיועד להפקעה מונח על כתפיה לא הוכחו על גם הטענות לפיהן נטל המיסים בגין השטח ה

העותרת אינה מחויבת במיסי ארנונה בגין השטח או 1 ככל העולה מטענות המשיבות. ידיה

שונות הנסיבות המאפיינות את המקרה שלפניי 1 יש לציין1 בכך. בכל מס או היטל אחר

שפט להשיב באותה פרשה החליט בית המ. מנסיבותיה של פרשת אמיתי אליה מפנה העותרת

לעותר את המקרקעין המיועדים להפקעה שבבעלותו לאחר שהמועצה המקומית נמנעה 

מאחר שבכל אותה תקופה צברה החלקה המיועדת 1 שנים 46-מלבצע את ההפקעה במשך כ

במקרה הנדון אין העותרת מחויבת במיסים בגין החלקה .  להפקעה חובות בגין מיסים שונים

  .ולא נצברים לחובתה חובות

 



 עיריית הרצליה' גואחרדו רות אינגריד נ  /442250( א"ת)עתמ 

8  

עוד יש להדגיש כי העותרת עדיין לא ניצלה את חלקה הגדול של החלקה שבבעלותה עד למועד  .26

ואין היא מצליחה להצביע על כל תכנית עתידית אשר יש במצב התכנוני הנוכחי 1 הגשת עתירה

מכאן שכל טענותיה באשר לנזק הנגרם לה מתמצות הלכה למעשה בכך שהשטח . כדי לסכלה

ולא בנזק הנגרם לה כתוצאה מהשתהותה של המשיבה במימוש 1 מידיהעתיד להיות מופקע 

כי קיומו של שטח ציבורי פתוח שיועד למטרות גן ציבורי קטן או מגרש 1 עוד אציין. ההפקעה

חניה יכול אף להטיב עם העותרת ולהעלות את ערך יחידות הדיור שייבנו בעתיד על החלקה 

המועצה המקומית אבן ' רבקה קרמר נ 2247502( יפו-אביב-תל)מ "כאמור בעת. שבבעלותה

 :.2.0' עמ1 128.3 (2)4003מח -תק1 'יהודה ואח

 

יש לציין כי לאור מספר המגרשים והאפשרויות הבניה עליו הרי שהכשרת שטחים "

לטובת אזור , ובכלל זה מבנים לצורכי ציבור, דרכים ויעודים ציבוריים אחרים, לשבילים

לא פחות משל , כורח המציאות ואינטרס גם של האם המנוחה המגורים העתיד לקום הייתה

. ברי כי לא ניתן למכור מגרשים לבניה ללא שבילי גישה ורחובות. 0האינטרס של המשיבה 

כך גם לעניין מבנה ציבורי שיש בו כדי להעלות את רמת השירותים הניתנים לאוכלוסייה 

יתרון בנסיבות העניין למי ההפרשה לצרכי ציבור מהווה . הרוכשת את ביתה במקום

ההדגשה אינה ). "לבעלי המקרקעין, שמעוניין לשווק את החלקות לקונים פוטנציאליים קרי

 (.ר.מ -במקור

 

אל מול היעדר הפגיעה בעותרת עקב אי מימוש ההפקעה ניצב החשש כי ביטולן של הוראות  .23

שטח ציבורי פתוח ייעודם של שטחים ל1 כאמור לעיל. ההפקעה יגרום לנזק מיותר לציבור

אני . הינו חלק מראייה תכנונית רחבת היקף המתייחסת לנתוני הסביבה ולאופייה המיוחד

מקבלת את עמדתה של המשיבה כי פיזורם של גנים ציבוריים קטנים או של שטחים 

בכל . ציבוריים פתוחים אחרים בין בתי המגורים הוא שמעניק לסביבה את אופייה המיוחד

כי 1 אין גם לקבל את הטענה. א הוכיחה כי צורך ציבורי זה מתייתרהעותרת ל1 מקרה

. הימצאותה של גינה ציבורית גדולה בסמוך לחלקה מייתרת את הצורך הציבורי בשטח הנדון

המשיבות הניחו את דעתי כי הגינה הציבורית הגדולה עונה על צרכים שונים מאלו 

החלטה מרחבית באשר לאופי התכנוני ובכל מקרה כל 1 המסופקים על ידיד הגינות הקטנות

עוד אציין בהקשר . של הסביבה וסגנונו מסורה בידי מוסדות התכנון ולא בידי בית המשפט

כי אין אני מוצאת פגם בעובדה כי המשיבות עדיין אינן יודעות אם השטח ייועד לגינה 1 זה

" ח ציבורי פתוחשט"שני הייעודים המפורטים עונים להגדרה של . ציבורית או למגרש חניה

ולפיכך אין מדובר בשינוי ייעוד המצדיק בנסיבות מסוימות את ביטולן של הוראות ההפקעה 

כך או כך הותרתו (. .170 (2)ד נ"פ1 'שר האוצר ואח' סליבא סלימאן מחול נ /.437.5צ "בג' ר)

של שטח ציבורי פתוח יהא שימושו אשר יהא עודנו הולם את הרציונל שעומד בבסיסן של 

 .  הקצאות השטחים לצרכי ציבור כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתכנית
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וכי נוכח 1 מצאתי כי השתהותה של המשיבה במימוש ההפקעה הייתה סבירה1 סיכומו של דבר .28

היעדר הפגיעה בעותרת מאי מימוש ההפקעה כמו גם הפגיעה שתיגרם לציבור משינוי ייעודם 

העותרת הציגה בטיעוניה מספר פסקי דין . אין מקום לקבל את העתירה1 של המקרקעין

שבמסגרתם התקבלה הטענה כי יש לשנות את ייעודם של המקרקעין המיועדים להפקעה או 

אלא שכפי שציינתי . כי יש לבטל את הפקעתם של המקרקעין עקב השתהות במימוש ההפקעה

ות את הנסיבות המפורטות באותם פסקי דין שונות שוני רב מאלו המאפיינ1 בפסק הדין

; הוטל נטל המיסים בגין החלקה על כתפי העותר1 בפרשת אמיתי1 כאמור לעיל. העתירה דנן

היה ברור  1220 (2)4004מח -תק, הועדה' בן יוסף יהודה נ 2.5.3( יפו-אביב-תל)מ "בעת

מטיעוני הוועדה המחוזית וטיעוני ועד הישוב כי אין כל צורך ציבורי במקרקעין המיועדים 

הועדה המקומית לתכנון ולבניה ' נ' משה קוטלר ואח 72.8506( חיפה)מ "בעת; להפקעה

מאחר 1 בוטלה הוראת הפקעה של מבנה המיועד לשימור .120/2 (7)4006מח -תק1 'חדרה ואח

שהעיריה לא מימשה את ההפקעה תוך כדי כך שהיא מטילה את האחריות לאחזקתו ומיסים 

' נ' מנחם אוברקוביץ ואח 430/502( יפו-אביב-תל) מ"שונים בגינו על כתפי הבעלים        ובעת

החליט בית  17640 (4)/400מח -תק ',מחוז מרכז ואח -הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

המשפט המנהלי להשיב את המקרקעין לבעליהם הפרטיים לאחר שהועדה המקומית 

ע למטרות המליצה על ביטול הפקעת המקרקעין נוכח היעדר היכולת לנצל את השטח המופק

 . ציבוריות

 

סקירתם של פסקי הדין בנושא מעידה על כי בית המשפט לא מיהר לבטל הפקעתם 1 הנה כי כן ..2

של מקרקעין אלא במקרים בהם הוכח כי הפגיעה בפרט עולה על הנדרש או כי השטח אינו 

 . נסיבות אלו לא הוכחו בענייננו כאמור לעיל. ניתן לניצול על ידי הרשות

 

ט "העותרת תישא בהוצאות המשיבות ובשכ. דינה של העתירה להידחות1 לעיללאור האמור  .40

 .מ צמודים מהיום"מע+₪  701000עורך הדין בסך 

 בהעדר הצדדים ( /244בנובמבר  20)ח "תשס, בכסלו' ניתן היום יא
 

/24.732 

/2638727 

/24.732 
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