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  השופט חגי ברנר, סג� נשיא כב' פני ל
  

 

  17�11�67657ת בעת"מ עותר
  

כפר אזר מושב עובדי� להתיישבות חקלאית שיתופית 
  בע"מ

  ד"ר יוס% פרוכטמ� ע"י ב"כ עו"ד
  

 
  עיריית רמת ג�         30761�12�17עותרת בעת"מ 

  ח� עמידור ע"י ב"כ עו"ד                                                        
  
  

  נגד

 

  
 משיבי�

  
הועדה הארצית לתכנו� ולבניה של מתחמי� מועדפי�  .1

  לדיור
2.  �ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה הארצית לתכנו

  של מתחמי� מועדפי� לדיור ולבניה
  וועדת השרי� לענייני דיור בממשלת ישראל .3
  . מינהל תכנו� במשרד האוצר4
  . רשות מקרקעי ישראל5

  יודשקי��סילביה רביד ואיריס גילברג ע"י ב"כ עו"ד
  
  עמית קלינגר ואח'  .6

  תמר לרנר ע"י ב"כ עו"ד
  
 

� פסק די

  1 

  2 

 3  מבוא

  4 

 5 ולבנייה לתכנו� הארצית הועדה של החלטותיה� את התוקפות מנהליות עתירות שתי לפניי .1

 6 ל"הותמ של להתנגדויות המשנה ועדת ושל) "ל"הותמ: "להל�( לדיור מועדפי  מתחמי  של
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)� 1 לתכנית בקשר שהוגשו ההתנגדויות את לדחות, 25.10.2017 מיו ) "המשנה ועדת: "להל

 2 לתיקוני  בכפו) התכנית את ולאשר) "התכנית: "להל�( דרו  השומר תל 1023/תמל

 3  .מסויימי 

  4 

 5 מ"בע שיתופית חקלאית להתיישבות עובדי  מושב ר"אז כפר, 17*11*67657 מ"בעת העותרת .2

)� 6 מובלעת המהווה, ר"אז כפר הישוב את המייצגת שיתופית אגודה היא), "האגודה: "להל

 7 תכנונית מבחינה 2007 שנת מאז משויי� ר"אז כפר היישוב. ד� בגוש אחרונה כפרית

 8 שטחי , התכנית בתחומי הנכללי  קרקע שטחי דונ  560 *כ מתו�. ג�*רמת לעיר ומוניציפלית

 9 ע  הסכמי  לפי ר"אז לכפר המשוייכי  החקלאיי  השטחי  ה  דונ  532 *כ של בהיק)

 10 הרשות לידי המקרקעי� השבת אופ� את, השאר בי�, המסדירי , ישראל מקרקעי רשות

 11  .ייעוד שינוי של במקרה

  12 

 13 לפי הוקמו אשר תכנו� ועדות שה�, המשנה וועדת ל"הותמ ה� האגודה בעתירת המשיבות

 14 החוק: "להל�( 2014 *ד"תשע), שעה הוראת( לדיור מועדפי  במתחמי  הבנייה לקידו  החוק

 15, לקבוע בא הבנייה לקידו  החוק, המוצהרת תכליתו פי על). "החוק" או" הבנייה לקידו�

 16 מטרות שלוש השגת לש , לדיור מועדפי  מתחמי  לתכנו� מיוחדי  הסדרי , שעה כהוראת

 17 להשכרה דיור יחידות של היצע יצירת, הדיור יחידות היצע של מהירה הגדלה וה�, עיקריות

 18 1' ס ראה( מופחת במחיר ארו� לטווח להשכרה דיור יחידות של היצע ויצירת ארו� לטווח

 19  ). לחוק

  20 

 21 התכנית אשר), "העיריה: "להל�( ג�*רמת עירית היא 17*12*30761 מ"בעת העותרת .3

 22 של צרכיה את לשרת, השאר בי�, נועדה והיא, שלה המוניציפלי בתחו  לשטחי  מתייחסת

 23  .ומסחר תעסוקה ושטחי פתוחי  ציבוריי  שטחי , ציבור למבני הנוגע בכל ג�*רמת העיר

  24 

 25 מינהל, ל"הותמ, ישראל בממשלת דיור לענייני השרי  ועדת ה  העיריה בעתירת המשיבי 

� 26  )."אפעל רמת תושבי: "להל�( אפעל רמת היישוב מתושבי 172 *ו האוצר במשרד תכנו

  27 
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 1 של מפורט תכנו� מהווה התכנית. ישראל מקרקעי רשות היא עסקינ� בה התכנית יוזמת .4

 2, ג� רמת העיר של מזרחי *הדרו  בחלק, 5 מתח  המכונה, דונ  560 *כ בת קרקע חטיבת

 3 המערבי גבולו. ר"אז כפר של החקלאית המשבצת בתחו , 461 לדר� ומצפו� 4 לדר� ממזרח

 4 רמת היישוב וכ� בפועל קיימת שטר  בתכנו� דר� שהיא, אית� רפאל דר� הוא המתח  של

 5 תל החולי  בית מצוי התכנית לשטח מצפו�. גור מוטה דר� הוא המזרחי וגבולה, אפעל

 6 התכנית לשטח בסמו�. תוק) למת� שפורסמה 1001 ל"תמ תכנית חלה לה ממזרח. השומר

 7 ל"תמ, 1002 ל"תמ וה , החוק לפי מזורז תכנו� בהליכי המצויי  נוספי  שטחי  מצויי 

 8 בסמכותה מצוי לגביו התכנו� אשר, 6 מתח  מצוי התכנית לשטח ממערב. 1032 ל"ותמ 1005

 9  . ולבניה לתכנו� המחוזית הוועדה של

  10 

 11 למבני דונ  67 של שטח וכ� דירות 3,050 הכוללת מגורי  שכונת של תכנו� כוללת התכנית

 12 ציבור שטח דונ  90 הכל ובס�, עירוניי  לצרכי  כרזרבה דונ  23 של שטח בתוספת ציבור

 13 שמכונה מה( פתוח ציבורי שטח של דונ  104 התכנית כוללת עוד"). צ"שב" שמכונה מה( בנוי

 14  .ומסחר תעסוקה לצרכי ר"מ 360,000 של בניה התכנית כוללת בנוס)"). פ"שצ"

  15 

 16 לענייני ישראל ממשלת של השרי  ועדת של 26.10.2015 מיו  בהחלטה התכנית של ראשיתה .5

 17", דרו  השומר תל" המכונה דונ  580 *כ של שטח על להכריז, הדיור קבינט היא, דיור

 18 הקרקעית המשבצת בתחו  מדינה קרקעות כולל המתח . החוק פי על לדיור מועד) כמתח 

 19 ביו . המקומית הרשות שבבעלות מטרוקה קרקעות מעט וכ� ר"אז כפר המושב של

 20 יצאה התכנית והכנת, הדיור קבינט של החלטתו את ישראל ממשלת אישרה 12.11.2015

 21  . לדר�

  22 

 23 שמכונה מה( ר"אז כפר ונציגי העיריה נציגי נכחו בה משותפת ישיבה כלל התכנוני התהלי� .6

 24 שייקבעו הציבור שטחי היק) ע  בקשר העיריה מול תיאו  ישיבות וכ�") עגול שולח� ישיבת"

 25 ובסופו ישראל מקרקעי רשות מטע  מקצועיי  יועצי  ידי על לווה ההלי�. התכנית במסגרת

 26 13.3.2017 ביו  הוגשה היא, העיריה של מדרישותיה חלק בתכנית שהוטמעו לאחר, דבר של
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 1 ל"הותמ החליטה 22.3.2017 ביו . אישורה לקראת הסטטוטורי ההלי� והחל, ל"לותמ

 2  .ההפקדה דבר פורס  27.6.2017 וביו  התכנית את להפקיד

  3 

 4 נשמעו ההתנגדויות. האגודה ושל העיריה של התנגדות בה�, התנגדויות 10 הוגשו לתכנית .7

 5 ביו  שנער� מרתוני בדיו� וזאת), "החוקרת: "להל�( שוור. רותי' גב החוקרת ידי על בפועל

 6 ידוע בלתי במועד ל"לותמ הוגש אשר ח"בדו המלצותיה את גיבשה החוקרת. 14.9.2017

 7 המלצת את ואישרה, בהתנגדויות המשנה ועדת דנה 25.10.2017 ביו . 2017 אוקטובר בחודש

 8 כ� בעקבות. המשנה ועדת של החלטתה את ל"הותמ אישרה ביו  בו. אליה� בנוגע החוקרת

 9  . 13.12.2017 מיו  החל תוק) למת� פורסמה והיא התכנית מסמכי תוקנו

  10 

8. � 11  .אוחד בה� הדיו� אשר, שבפניי העתירות מכא

  12 

 13  האגודה של עתירתה

  14 

 15 המשנה ועדת ושל ל"הותמ של החלטותיה� בטלות על יורה המשפט בית כי מבקשת האגודה .9

)� 16 הדי� את הנוגד בהלי� התקבלו שה� משו , התכנית את לאשר) "המשיבות: "ביחד להל

 17 ובשל, הסטטוטורית ההתנגדות וזכות השקיפות עקרו� הפרת תו�, המנהלי המשפט ואת

 18 החזרת על להורות האגודה מבקשת לחלופי�. לתכנית המתנגדי  לטיעוני התייחסות כל העדר

 19 ובנפש פתוח בלב הטיעוני  ולבחינת ההתנגדויות של מחדש שמיעה לש  למשיבות התכנית

 20  .התכנית אישור של הפסול בתהלי� חלק נטל שלא מי ידי על, חפצה

  21 

 22 אינה שהתכנית משו  המשיבות של החלטותיה� את לבטל יש כי האגודה טוענת עני� של לגופו .10

 23 מ� בשונה( החוק שמתווה המיוחד התכנוני המסלול במסגרת הנדרשי  בתנאי  עומדת

 24 התכנו� חוק: "להל�( 1965 *ה"התשכ, והבניה התכנו� חוק לפי הרגיל התכנוני המסלול

 25 ולהעביר לחוק) ג(13 סעי) להוראת בהתא  לפעול למשיבות להורות יש, למצער)). "והבניה

 26 חוק הוראות לפי בתכנית שתדו�, ולבניה לתכנו� המחוזית הוועדה אל בתכנית הדיו� את

� 27 הסבירות חוסר, חוקיותה אי נוכח התכנית בטלות על להורות יש, לחלופי�. והבניה התכנו
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 1 יחידות מספר תקבע אשר ומידתית סבירה תכנית הכנת על ולהורות, המידתיות וחוסר שלה

 2 השטח יתרת את ותותיר, הולמי  ומסחר תעסוקה ושטחי ציבור שטחי ג  ובהתאמה דיור

 3  .ר"אז כפר תושבי ידי על החקלאי ניצולו להמש� החקלאי

  4 

 5 עתיד את המסכנת, ל"הותמ של נמהרת לפעילות מובהק ביטוי היא התכנית, האגודה לטענת .11

� 6 התכנו� לחוק עוק) במסלול, בפרט הפתוחי  והשטחי  הכפרי המגזר ואת בכלל התכנו

 7 הזדמנות" של מידתי ולא סביר לא, ציני ניצול מבטאי  אישורה והליכי התכנית. והבניה

 8 ובלתי סבירה בלתי, עצומה צפיפות שייצור באופ�, הבנייה לקידו  החוק באמצעות" למחט)

 9 עצומה כמות המכילה בתכנית מדובר כי טוענת האגודה. ממילא צפו) שהוא באזור, מידתית

 10 194 *וכ) ר"מ 360,000( ותעסוקה מסחר של עצומי  שטחי ), יחידות 3,050( דיור יחידות של

 11 תכנו� בהליכי המצויות אחרות בתכניות כאלה לשטחי  בנוס) זאת וכל, ציבור שטחי דונ 

 12 לכר� אותו ויהפו� האזור אופי את לחלוטי� משנה הדבר. 4 לכביש שממזרח לשטח ביחס

 13  . ופקוק סוא�, צפו) אורבני

  14 

 15 בחוק הקבועי  המוקדמי  בתנאי  עומדת אינה שהתכנית היא האגודה של המרכזית הטענה .12

 16 הדיור יחידות צרכי את רק ולא, ג�*רמת העיר צרכי את משרתת שהיא משו , הבנייה לקידו 

 17 של לדרישות נכנעו התכנית יזמי, הטענה פי על. החוק מהוראות כמתחייב התכנית בתחומי

 18 שבתכנית הדיור יחידות את לשרת נועדו שלא ציבור שטחי של נכבדה כמות והוסיפו העיריה

 19 בדר� שלא, בכללותה ג�*רמת העיר של תכנוניות בעיות לפתור נועדו אלא, ובסביבתה

 20 בהיקפי  תעסוקה שטחי התכנית כוללת, בנוס). והבניה התכנו� חוק לפי הרגילה התכנונית

 21 מ� נובעי  אינ  וג  ובסביבתה בתכנית הדיור יחידות את לשמש דרושי  שלא עצומי 

 22 נטע� זה לעני�. הבנייה לקידו  לחוק המנוגד בתכנו� מדובר. התכנית של הכלכליות ההשלכות

 23 מעבר ציבור מבני עבור דונ  20.6 של שטח לתכנית נוס), העיריה של לדרישותיה בכניעה כי

 24 מעבר דונ  41.1 של פתוח ציבורי שטח נוס) וכ�, הדיור יחידות לצרכי באמת שנדרש למה

 25 מעבר ציבור שטחי דונ  61.7 של כוללת תוספת, קרי, התכנית של האמיתיי  לצרכיה

 26 לכ� קיימת לא, ר"מ 360,000 של בהיק) ומסחר תעסוקה לשטחי הנוגע בכל. באמת למתחייב

 27. וסביבת� הדיור יחידות עבור לנדרש ומעבר מעל העולי  בשטחי  שמדובר משו  הצדקה כל
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 1 מה, דיור יחידת לכל ר"מ 118 *מ פחות לא של ותעסוקה מסחר בשטח למעשה מדובר

 2  .שבדבר האבסורד את שממחיש

  3 

 4 הירוקה הריאה, חקלאית כפרית מובלעת הוא ר"אז כפר כי וטוענת מוסיפה האגודה .13

 5 ר"אז כפר את 35 א"תמ קבעה בכדי ולא, אותה המקי) הצפו) האורבני האזור של האחרונה

 6 והכפרית החקלאית זהותו על שומר שאיננו תכנו� לאפשר אי�, כ� על. לשימור כפרי כמכלול

 7 את ומסכלת ר"אז כפר של הכפרי לשימורו הבסיס את משמיטה דנ� התכנית. היישוב של

 8 של הכפרית זהותו שתישמר באופ� האזור של כולל בתכנו� צור� יש לפיה� 35 א"תמ הוראות

 9) ו(4 סעי) להוראת האגודה מפנה זה לעני�. האורבנית סביבתו בתו� ייבלע לא והוא ר"אז כפר

 10 לדידה. 35 א"תמ זולת אחרת תכנית כל על עדי) החוק לפי תכנית של כוחה כי הקובעת לחוק

 11 נצרכת היתה ולא, בלבד דונ  250 של בשטח מסתפקת היתה מידתית תכנית, האגודה של

 12 השטחי  מתחו  המיותרת הנגיסה. ר"אז כפר אדמות חשבו� על דונ  559 של לשטח

 13  .35 א"בתמ הקבועה, הכפרי הצביו� של השימור מגמת את מסכלת האגודה של החקלאיי 

  14 

 15 מהציבור הוסתר שכ�, השקיפות עקרו� את הפר התכנית של אישורה הלי� כי טוענת האגודה .14

 16, למעשה. בכלל א , לגביה� שהתקיי  והדיו� החוקרת המלצות הוגשו שבו ההלי� של תוכנו

 17 ביטוי הוא הטיעוני  לדחיית הנמקות והעדר האגודה בטיעוני ואמיתי ראוי דיו� נער� לא

 18  .שלטונית לשרירות מובהק

  19 

 20 תכנית כוללת אינה היא שכ�, מהותי קנייני*משפטי בכשל לוקה התכנית כי האגודה טוענת עוד .15

 21 פתח התכנית פותחת בכ�. בניה מגרשי לייצר מתיימרת שהיא למרות, וחלוקה איחוד של

 22  .עליה  שייבנו והבנייני  המקרקעי� לרישו  בקשר שני  רבת לתסבוכת

  23 

 24 בחדרי שהוחלט שעה, בולטת חוקיות באי ונגוע לקוי הוא אית� רפאל דר� תכנו�, בנוס) .16

 25 בלא, התכנית אישור בשלב וזאת', מ 45 *ל' מ 42 *מ הצפוני בחלקה הדר� את להרחיב חדרי 

 26 התכנו� לחוק) ב(106' ס של למתכונת ובניגוד, כדי� התנגדות זכות מת� ובלא מראש פרסו 

 27  . והבניה
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 1  העיריה של עתירתה

  2 

 3 שהאגודה בעוד. האגודה עתירת של הפוכה ראי תמונת למעשה היא העיריה של עתירתה .17

 4 שטחי  מיעוט על מלינה העיריה עתירת, התכנית בתחו  ציבוריי  שטחי  עוד) על מלינה

 5  . הגדלת  את ודורשת, ציבוריי 

  6 

 7 כל את בתחומה ולכלול בתכנית ולדו� לשוב ל"לותמ להורות יש כי בעתירתה טוענת העיריה .18

 8 שירותי  להעניק שתוכל כדי 4 לכביש ממזרח ג�*רמת לעיר הדרושי  הציבור שטחי

 9 העיריה. לו ממערב וה� 4 לכביש ממזרח ה�, ג�*רמת העיר לתושבי נאותי  מוניציפליי 

 10 מכנה שהיא מה, 4 לכביש שממערב ג�*רמת בעיר אוכלוסיה וריבוי גידול עקב כי מציינת

 11 ביישוב, עקא דא. ציבור מבני הקמת לצור� נוספי  לשטחי  נדרשת העיריה", היש� היישוב"

� 12 חלק להעתיק שואפת העיריה ולכ�, חדשי  ציבור למבני קרקע עתודות כמעט אי� היש

 13 במשרדי מדובר. 4 לכביש ממזרח, החדש היישוב אל, היש� ביישוב המצויי  הציבור ממוסדות

 14 הואיל. ממשלה ומשרדי לאומי ביטוח, א"מד, כיבוי תחנת, משטרה תחנת, מכללות, עיריה

 15, החדש היישוב אל יועתקו לא שא  הרי, החדש היישוב את ג  שישרתו במוסדות ומדובר

 16  . מגוריה  ממקו  רב במרחק, היש� ביישוב המוסדות אל להגיע דייריו יידרשו

  17 

 18 צרכי בדבר ישראל מקרקעי רשות וע  ל"הותמ ע  שהושגו והסכמות הבנות כי טוענת העיריה .19

 19 ולא האחרונות ידי על נזנחו, ציבור מבני לצרכי נוספי  קרקע שטחי קביעת ובדבר העיריה

 20 לצרכיה מענה יינת� כי 20.4.2016 מיו  בישיבה לעיריה הובטח, למשל כ�. בתכנית נכללו

 21 זה לרבות, תכנו� מתחמי בשלושה, דונ  100 של בהיק) ציבור למבני שטחי  באמצעות

 22, ציבור מבני לצור� דונ  80 של תוספת לעיריה הובטחה 12.7.2016 מיו  בישיבה. שבמחלוקת

 23 ובתכנית, הופר האמור הסיכו , בפועל, בר ). שבמחלוקת זו לרבות( תכניות שלוש במסגרת

 24 כדי דונ  56 *ו, 12.7.2016 ביו  שהובטחו הדונ  80 את להשלי  כדי דונ  36 *כ חסרי 

 25 את לה להקצות יש כי טוענת העיריה. 20.4.2016 ביו  שהובטחו הדונ  100 את להשלי 

 26 טר  האחרות התכניות שתי שכ�, שבמחלוקת התכנית במסגרת כול  החסרי  השטחי 

 27  . "הע. על ציפור" בבחינת וה� אושרו
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  1 

 2 שעה החוקרת בפני טענותיה לשטוח בה שדחק חפוז בהלי� אושרה התכנית כי טוענת העיריה .20

 3 לאפשר כדי הדיו� את לדחות העיריה של בקשתה וחר), ל"בחו שוהה ג� רמת העיר שמהנדסת

 4 לדיו� העיריה נציגי את לזמ� מקו  היה, העיריה של לדידה.  בו להשתת) העיר למהנדסת

 5 בפני טיעוניה  את לשטוח אפשרות במת� להסתפק ולא המשנה ועדת בפני בהתנגדויות

 6 פחות אר� ההתנגדויות בכל המשנה בוועדת שהדיו� כ� על מצביעה העיריה. בלבד החוקרת

 7 כי ברי. אותה ואישרה בתכנית ל"הותמ דנה, בלבד כשעה שאר� בדיו�, ביו  ובו, וחצי משעה

 8, ולמעשה, קצר כה זמ� בפרק העיריה של בהתנגדותה ומעמיק רציני דיו� לקיי  היה נית� לא

 9 וג  המליצה, שדנה זו והיא, לחוקרת, החוק לפי לה הנתו� הדעת שיקול את אצלה ל"הותמ

 10  . בהתנגדות הכריעה

  11 

 12 רק עומד בתכנית שהותר כפי ציבור למבני במגרשי  הבניה שנפח כ� על העיריה מלינה עוד .21

 13 נע,  52/ג/340/רג תכנית לפי, היש� ביישוב ציבור במבני המותר הבניה שנפח בעוד, 200% על

� 14  . הנמקה ללא החוקרת ידי על נדחתה זה בעני� התנגדותה. 540% *ל 300% בי

  15 

 16 מקרקעי� יופקעו כיצד קובע והבניה התכנו� לחוק 189 שסעי) למרות כי העיריה טוענת בנוס) .22

 17 אחר הסדר קבעה שהתכנית הרי, המקומית הרשות ש  על ויירשמו ציבור לצרכי הדרושי 

 18 לרשות הקרקע את להחכיר תסרב זו א  ורק, ישראל מקרקעי רשות ידי על החכרה של

 19 שיכביד דבר, מיותרי  וסרבול קושי היוצר בהסדר מדובר. להפקיעה יהיה נית�, המקומית

 20, ממשלתיי  מגופי  מימו� ובקבלת היתרי  בהוצאת, המקרקעי� במימוש העיריה על

 21 של התנגדותה, כא� ג . למימו� כתנאי המקומית הרשות ש  על זכויות רישו  הדורשי 

 22  .ממש של הנמקה ללא החוקרת ידי על נדחתה העיריה

  23 

 24 נזק כל בגי� שיפוי כתב לה להעביר המדינה את לחייב מקו  היה כי וטוענת מוסיפה העיריה .23

 25 של בעטייה והבניה התכנו� לחוק 197' ס לפי העיריה נגד שתוגשנה תביעות עקב לה שייגר 

 26 בנימוק החוקרת ידי על נדחתה זה בעני� התנגדותה, בר . בתכנית נכלל שלא חיוב, התכנית

 27  .שיפוי כתבי מספקת אינה, התכנית יוזמת, ישראל מקרקעי רשות לפיו הסתמי



  
משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מנהליי�
    

כפר אזר מושב עובדי� להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ'  67657�11�17 עת"מ
  הועדה הארצית לתכנו� ולבניה של מתחמי� מועדפי� לדיור ואח'

  
  ג� נ' ועדת השרי� לענייני דיור בממשלת ישראל ואח' �ית רמתיעיר 30761�12�17עת"מ 

  
   2018אוגוסט  09                                                                                                           

  
   

 32מתו�  9

  1 

 2 זה במוב�, הביצוע שלביות את כנדרש מעגנת אינה שהתכנית היא העיריה של נוספת טענה .24

 3 לבי�, 5 מתח  לפיתוח החיוניי  והצמתי  הכבישי  ביצוע בי� הקשר את להבטיח שנדרש

 4 הפרק שעל התכניות ריבוי נוכח. בניה היתרי להוצאת תנאי  בצורת, הדיור יחידות מימוש

 5 וכ� שדה אלו) מחל) בשדרוג המגורי  מימוש את להתנות העיריה דרשה, 4 לכביש ממזרח

 6 פיתוח את להתנות העיריה ביקשה כ� כמו. הקיימי  בצמתי  גיאומטריי  תיקוני  לבצע

 7 משה' רח ביצוע( רוחב וצירי), גור מוטה ודר� אית� רפאל דר�( אור� צירי בסלילת המתח 

 8 הא  שתאשר היא היגוי ועדת כי ונקבע, חלקית נדחתה העיריה של התנגדותה, בר ). לוי

 9 בלתי סמכויות במת� מדובר. התחבורתי להיבט לב בשי  בניה היתרי למת� העת בשלה

 10  .כדי� שלא ל"הותמ סמכויות האצלת כדי העולה דבר, תכנוני לבר לגו) מוגבלות

  11 

 12 הפגיעה את להקטי� כדי אית� רפאל דר� את מזרחה להסיט מקו  יש כי העיריה טוענת לבסו) .25

 13 העיר של המוניציפלי בתחו  הוא א) המצוי, אפעל רמת היישוב לתושבי להגר  הצפוייה

 14 הזמני  לוחות הארכת של בנימוק, החוקרת ידי על נדחתה זה בעני� התנגדותה, בר . ג�*רמת

 15 של הסגול הקו סלילת על המופקדת( ע"נת של הסכמה לכ� שאי� בנימוק וכ� התכנית של

 16 בתו� שנמתח הביוב קו על המופקדת הרשות( איגוד� ושל) הכביש בתחומי הקלה הרכבת

 17 ולכ�, הכביש להסטת כיו  מתנגדות אינ� איגוד� וג  ע"נת ג , העיריה לטענת). הכביש תוואי

 18, התכנית של הזמני  לוחות הארכת מפני לחשש הנוגע בכל. ההתנגדות את לקבל מקו  היה

 19  . עובדתית תשתית בכל מגובה שאינה סתמית באמירה מדובר

  20 

� 21  המשיבות של תשובת

  22 

 23 עילה כל על מצביעות אינ� שה� משו  להדחות העתירות שתי די� כי טוענות המשיבות .26

 24 שיקול תחת דעתו שיקול את ש  איננו המשפט בית לפיו הכלל ונוכח, דעת� בשיקול להתערב

 25 באופ� עניינ� העותרות מטענות ניכר חלק, המשיבות של לדיד�. התכנו� מוסדות של דעת 

 26, דרכי  התוויית, הציבור שטחי דיות לרבות, המשיבות של התכנוני הדעת שיקול הפעלת

 27  '. וכו שלביות קביעת
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 2 הדירות היצע בהגדלת הציבורי הצור� אודות מילי  להכביר צור� אי�, המשיבות לטענת .27

 3 החוק נחקק כ� לש . זה ציבורי צור� ע  להתמודד המדינה של נסיונותיה ואודות הזמינות

 4 שהוא תו� לדיור מועדפי  מתחמי  לתכנו� מיוחדי  הסדרי  מייצר והוא, הבנייה לקידו 

 5 על כ� לש  שהוכרזו מיוחדי  במתחמי  לדיור בניה תכניות של היעיל קידומ� את מאפשר

 6 הלי� על הקפדה תו�, התכנו� הליכי את משמעותי באופ� מקצר החוק. ישראל ממשלת ידי

 7 התכנו� בחוק הקיי  הרגיל להלי� במקביל, מהיר תכנוני הלי� יצר החוק. ונאות תקי� תכנוני

 8 על השומר תכנוני בהלי� מדובר. התכנו� הליכי להתמשכות שגרמו חסמי  והסיר, והבניה

 9 להפקדה תנאי  מילוי כגו�, התכנו� הליכי בבסיס מצויי  אשר המוכרי  העקרונות כלל

 10 ונתוני  והסביבה התחבורה בתחו  מקצועיי  ביועצי  נעזרת ל"הותמ. התנגדויות ושמיעת

 11  .החוק של תכליתו לקידו  וראויי  טובי  כלי  בידה

  12 

 13 ובתכניות אונו בקעת במרחב היטב משתלבת התכנית, המשיבות טוענות כ�, דנ� במקרה .28

 14 הבנייה לקידו  החוק של במסלול תכניות חלק�, אישור או תכנו� בהליכי המצויות נוספות

� 15 תכנית שהיא, אונו לבקעת הצל תכנית של נגזרת והיא, והבניה התכנו� חוק של במסלול וחלק

 16 בהמש� הוכנה ואשר, השומר תל מחנות מרחב את ג  הכוללת, סטטוטורית שאינה שלדית אב

 17  .ל"צה מחנות פינוי בדבר הממשלה להחלטת

  18 

 19 האינטרסי  כלל נשקלו בו מקי) הלי� היה ל"הותמ בפני שנוהל ההלי� כי טוענות המשיבות .29

 20 בפני הונחה התכנית אושרה בטר . זה בעני� העותרות בטענות ממש כל ואי� לעניי� הצריכי 

 21, המתח  אודות רקע הכוללת, ל"הותמ מתכננת מטע  ומפורטת מלאה דעת חוות ל"הותמ

 22 אורבניי  היבטי  אודות פירוט, במתח  לבנות שנית� הדיור יחידות היק), התכנוני מצבו

 23 בנוגע פירוט, וסביבה תחבורה, תשתית היבטי, ומסחר תעסוקה, ציבור צרכי, וחברתיי 

 24 דיוני  קדמו להחלטה. סביבתי יוע. של דעת וחוות תחבורתי יוע. דעת חוות, אחרות לתכניות

 25  . מלאה עובדתית תשתית על נשענת וההחלטה, מקיפי  וסטטוטוריי  סטטוטוריי  קד 

  26 
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 1 השטחי  כל את מספקת התכנית כי המשיבות טוענות, העיריה של לעתירתה בנוגע .30

 2 בנוס) וכ�, דונ  67 של בשטח, התכנית בתחו  הדיור ליחידות הדרושי  הפתוחי  הציבוריי 

 3 ולכ� ל"הותמ את מחייבי  אינ  העיריה ע  שנערכו המוקדמי  התיאומי . דונ  40 *כ עוד

� 4 *כ של שטח קביעת, בנוס). העיריה ע  מוקד  סיכו  הפרה ל"הותמ כאילו לטענה יסוד אי

 5 מהווה, התכנית במתח  לנדרש מעבר דונ  23 מתוכ , התכנית במסגרת צי "שב דונ  90

� 6 לצרכי מענה מת� כוללת שהתכנית באופ�, הסביבה לצרכי המתח  צרכי בי� עדי� איזו

 7 יתרת ואילו, פי "שצ דונ  67 *ו צי "שב דונ  67 קביעת באמצעות שתיבנה השכונה

 8 הנובע ציבור בשטחי למחסור מענה לתת וכדי העיריה בקשת לפי תוכננו הציבוריי  השטחי 

 9 של הציבור לצרכי מלא מענה לתת ל"הותמ את לחייב מקו  אי�. עירונית התחדשות מהליכי

 10 בנושא שמטפלות תכניות עוד ישנ� שכ�, שבמחלוקת התכנית במסגרת דווקא ג�*רמת העיר

 11  . אישור או תכנו� בהליכי ומצויות, זה

  12 

 13 של יעיל ניצול מאפשרת התכנית כי המשיבות טוענות, ציבוריי  בשטחי  הבניה לנפח באשר .31

 14 תכנית לפי מותר אשר, יותר הגבוה הבניה לנפח אותה להכפי) מבלי הציבוריי  השטחי 

 15 קרקע לחטיבת ביחס סבירה תכנונית החלטה היא 200% של בניה נפח וקביעת, 52/ג/340/רג

 16  . חדשה

  17 

32. � 18 מקו  הפקעה לאפשר חובה קיימת לא כי המשיבות טוענות, ציבור לצרכי ההקניה סעי) בעני

 19  .כאלה במקרי  להפקעה סיבה אי� וכי המקרקעי� את להחכיר מוכנה ישראל מקרקעי שרשות

  20 

 21 בתכנית שמדובר משו  צור� בו אי� כי המשיבות טוענות, שיפוי כתב להפקדת הנוגע בכל .33

 22 הראוי מ�, לפיצוי תביעות שיוגשו ככל ולכ�, ניכרי  השבחה היטלי להניב שצפוייה משביחה

 23  .המדינה קופת ולא, המקומית הרשות, קרי, ההשבחה מ� הנהנית הקופה בה� תישא כי

  24 

 25, קרי, הביצוע שלבי את קובע לתכנית 7.2 סעי) כי המשיבות טוענות, הביצוע לשלביות באשר .34

 26 כל אי�. התכנית ביצוע לצור� הנדרשת התשתית מערכת ביצוע ע  בבד בד יבוצעו שהמגורי 

 27 א� נדרש המלווה הצוות. הביצוע לשלביות הנוגע בכל המלווה לצוות סמכויות בהענקת פג 
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 1 המעוגני  העקרונות אחר מעקב מקיי  הוא, קרי, התחבורה היבטי של יישו  לשאלות ורק

 2  . עצמה בתכנית

  3 

 4 הדר� של נוספת להסטה הצדקה אי� כי המשיבות טוענות, אית� רפאל דר� להסטת הנוגע בכל .35

 5 את שוקלי  כאשר, מקו  מכל. כזו להסטה איגוד� ושל ע"נת של הסכמה הוכחה שלא משו 

� 6 הדר� של הסטה עקב אפעל רמת של הקיצוניי  לבתי  שתהיה הזניחה התועלת בי� האיזו

 7 הצדקה אי�, הקו ותכנו� התכנית של הזמני  לוחות התארכות לבי�, בודדי  מטרי  במספר

 8 ומבני  פ"שצ הכוללת חי. רצועת ממילא מציעה התכנית, ועוד זאת. הדר� של נוספת להסטה

� 9 העיריה לבקשת אחת פע  הוסט כבר שאושר והתוואי, הדר� תוואי לבי� אפעל רמת בתי בי

 10 חשיבות כל חסרה, דברי  זוטי בבחינת היא נוספת הסטה. שהופקדה בתכנית לביטוי ובא

 11  .כ� על תעמוד שהעיריה מקו  היה ולא מהותית

  12 

 13 תושבי את ג  ישרתו הציבור מוסדות כי המשיבות טוענות, האגודה של לעתירתה בנוגע .36

 14 ישרתו שה  משו  רק ציבור מוסדות של תכנו� למנוע מקו  ואי� שתיבנה החדשה השכונה

 15 אחרת הוראה כל בתכנית לקבוע מאפשר החוק, בנוס). ג�*רמת העיר של אחרי  תושבי  ג 

� 16 והבניה התכנו� בחוק למצוא ואי�, והבניה התכנו� חוק לפי מפורטת בתכנית לקבוע שנית

 17 טוענות עוד. מסחר שטחי של או ציבוריי  מבני  של הבניה היק) את המגבילה הוראה

 18 על נסבה, לחוק) ג(4' ס לפי, הדיור יחידות את בעיקר תשמש שהבניה הדרישה כי המשיבות

 19 של בתחומה הפתוחי  הציבוריי  והשטחי  הציבור מבני על ולא, והתשתיות הדרכי 

 20 של הצרכי  את בעיקר לשרת נועדו התכנית לפי הציבור שטחי מרבית, מקו  מכל. התכנית

 21 את מספקי  דונ  67 מתוכ  כאשר, ציבור למבני דונ  90 קובעת התכנית. הדיור יחידות

 22). 67/90( 74% הוא התכנית לצור� ציבורית לבניה המיועד השטח שאחוז ומכא�, הדיור יחידות

� 23 ל"ולותמ, היש� היישוב בעיות את לפתור נסיו� ייעשה התכנית שבמסגרת מניעה כל אי

 24  .זה מסוג מורכבות תוכניות לקד  כלי  נתוני 

  25 

 26 לכלול מתיר לחוק) 1)(ד(4' ס כי המשיבות טוענות והמסחר התעסוקה שטחי להיק) באשר .37

 27 יחידות את רק לא לשמש הנדרשי  למסחר או לתעסוקה שימושי  בדבר הוראות בתכנית
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 1 או לתעסוקה שימושי  לעני� הוראות וכ�, שבסביבה אלה את ג  אלא, שבתכנית הדיור

 2 ישרתו התעסוקה ששטחי הכרח אי�. התכנית מ� הנובעות הכלכליות ההשלכות בשל למסחר

 3 להביא היא החוק מטרת. שבתחומיה הדיור יחידות את בעיקר או התכנית את ורק א�

� 4 משתלב ומטבעו מטיבו תכנו� שהרי, התכנית סביבת של הרחב במוב� תכנוניי  צרכי  בחשבו

 5. ולמסחר לתעסוקה בנוגע לרבות, הסביבה לצרכי מענה מת� מחייב נאות תכנו�. בסביבתו

 6 המייעדת, הצל תכנית של כוללת מראיה נגזר והמסחר התעסוקה שטחי היק), דנ� במקרה

 7*רמת לעיר מניבי  שטחי  לתוספת הצור� ומ�, 461 כביש לאור� ראשי עסקי  מרכז הקמת

� 8 לערי  ביחס נמו� שהוא נתו�, ג�*רמת בעיר לנפש עסקי ר"מ 6.7 *כ ישנ  הנוכחי במצב. ג

 9 הסמיכות ג . התכנית במסגרת והמסחר התעסוקה שטחי את להגדיל מניעה אי� ולכ�, אחרות

 10, ומסחר תעסוקה שטחי של האינטנסיבית לבניה הצדקה מהווה המתוכנ� הסגול הקו לציר

 11  .הסגול בקו המשתמשי  קהל את שימשכו

  12 

 13 על להחליט מניעה כל היתה לא כי המשיבות טוענות, אית� רפאל דר� של להרחבתה באשר .38

 14 בהשבת שמדובר משו , התכנית אישור בעת וזאת' מ 45 *ל' מ 42 *מ הצפוני בחלקה הרחבתה

 15 לנקוט צור� היה לא ולכ�', א70 ל"תת במסגרת שהיה כפי, לקדמותו הקוד  תכנוני המצב

 16  .והבניה התכנו� לחוק) ב(106' ס לפי התנגדויות שמיעת של בהלי�

  17 

 18 כפרי מכלול" שהמונח משו , התכנית אישור את מונעת אינה 35 א"תמ כי טוענות המשיבות .39

 19 השטחי  על ולא ר"אז כפר של ההסטורי היישוב על חל, 35 א"תמ מתייחסת אליו" לשימור

 20 א) זה בעני�. ההסטורי היישוב משטח ניכר במרחק הנמצאי , התכנית מושא החקלאיי 

 21  . זאת שקבעו די� פסקי מספר בעבר ניתנו

  22 

40. � 23 של אחד בבעלי  עסקינ� כאשר כי המשיבות טוענות, וחלוקה לאיחוד הוראות העדר בעני

 24  . וחלוקה איחוד תכנית של בהכנה צור� אי� *ישראל מדינת *כול  השטחי 

  25 
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 1 שות) בו ובאופ� התכנית של התכנו� הליכי פרסו  באופ� פג  כל נפל לא כי טוענות המשיבות .41

 2 היתה ולא, התכנית את לאשר ההחלטה לאחר פורס  החוקרת ח"דו. אלה בהליכי  הציבור

 3  .לכ� קוד  לפרסמו חובה

  4 

 5  אפעל רמת תושבי של תשובת�

  6 

 7 בסמו� מצוי והוא 2007 שנת מאז ג�*רמת לעיר מוניציפלית המשויי� יישוב היא אפעל רמת .42

 8  .לו ומעבר, התכנית של המערבי לגבולה

  9 

 10 תומכי ), העיריה של לעתירתה כמשיבי  שצורפו תושבי  128 אות , קרי( אפעל רמת תושבי .43

� 11 אינה והיא חפוז בהלי� אושרה התכנית לטענת  א�, לבניה השטח בפיתוח עקרוני באופ

 12  .תכנוניי  בכשלי  ונגועה אפעל רמת בתושבי פוגעת, מידתית

  13 

 14 למה מעבר ציבור מבני להוסי) ראוי לפיה העיריה של בעמדתה תומכי  אפעל רמת תושבי .44

 15, אית� רפאל דר� את להסיט העיריה של בדרישתה תומכי  ה  כ� כמו. ל"הותמ שאישרה

 16 התבססה שהחוקרת משו , עובדתית תשתית ללא החוקרת ידי על לטענת  שנדחתה דרישה

 17  . קיימות אינ� שאלה למרות, איגוד� ושל ע"נת של כביכול התנגדויות על

  18 

 19 אשר מהותיי  ליקויי  כוללת הנוכחית במתכונתה התכנית כי סבורי  אפעל רמת תושבי .45

 20 השטח את להרחיב יש הפגיעה הקטנת לש . חייה  באיכות ומיותרת קשה לפגיעה יגרמו

 21 הבניה לבי� השכונה בי� חי. ומהווה התכנית מתח  של המערבי בצד הנמצא הפתוח הציבורי

 22 להנמי� וכ� אפעל רמת מבתי ולהרחיקה אית� רפאל דר� את להסיט יש כ� לש . המתוכננת

 23 לא ל"שהותמ אלא ל"הותמ מתכננת ידי על ניתנה כ� על המלצה. לשכונה הקרובה הבניה את

 24  .זו מהמלצה כמתחייב פעל

  25 

 26 כי וטועני  העיריה של לעתירתה אפעל רמת תושבי מצטרפי  המימוש לשלביות הנוגע בכל .46

 27 עלולה) לאזור בנוגע התכניות כלל לפי( תושבי  150,000 *ו דיור יחידות 33,000 של תוספת
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 1, החינו� מוסדות ייבנו בטר  אכלוס להתיר אי� ולכ�, חמור וחינוכי תחבורתי לכשל לגרו 

 2  . העירוניות התשתיות מלוא ויוקמו הקלה הרכבת תופעל

  3 

 4 כאשר ג  וחלוקה איחוד תכנית לערו� חובה קיימת כי ה  א) סבורי  אפעל רמת תושבי .47

� 5 ישראל מקרקעי שרשות ג  מה, בכ� תכנוני צור� קיי  שכ�, אחת בבעלות נמצאי  המקרקעי

 6 אשר, ולדרכי  ציבור למבני מגרשי  ביצירת צור� וישנו המקרקעי� של היחיד הבעלי  אינה

 7 .המקומית הרשות ש  על יירשמו

  8 

 9 רק וה  עצמ  משל עתירה הגישו לא אפעל רמת תושבי כי להדגיש חשוב, זאת ע  יחד .48

 10  .הקיימות לעתירות משיבי 

  11 

� 12  והכרעה דיו

  13 

 14 להתקבל העתירות די� כי מסקנה לכלל באתי פה ובעל בכתב הצדדי  בטיעוני עיו� לאחר .49

� 15  .ברוב

  16 

 17 את מחלי) הוא ואי� עליונה תכנונית כוועדה יושב איננו מנהליי  לענייני  המשפט בית, ככלל .50

 18 מוסדות בהחלטות יתערב שלא זה במוב�, הוא דעתו בשיקול התכנו� מוסדות דעת שיקול

� 19 שיקול כאשר או, לב תו  חוסר או מסמכות חריגה כגו�, מהותי פג  בה� נפל א  אלא התכנו

 20 טבע אד� 2920/94 צ"בג ראה. הסבירות ממתח  קיצוני באופ� חרג התכנו� מוסדות של הדעת

� 21  ): 28.7.1996( ובניה לתכנו� הארצית המועצה' נ הסביבה להגנת ישראלית אגודה � ודי

  22 

"� 23 הסמכות. לתכנו� עליו� כטריבונל לדי� יושבי� אנו אי� כי, ובראשונה בראש, נזכור זה לעניי

� 24, לה� הנית� הדעת שיקול ובמרחב, בחוק המנויי� התכנו� גופי של בידיה� הופקדה לתכנו

 25 ה� ומוסמכי� רשאי�, סבירות של ראויה ובמידה לב�בתו� ה� שפועלי� הנחה יסוד ועל

 26 של בפעילות� נתערב לא, משפט�כבית, אנו. דעת��שיקול פי�ועל כרצונ� לנוע גופי� אות�



  
משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מנהליי�
    

כפר אזר מושב עובדי� להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ'  67657�11�17 עת"מ
  הועדה הארצית לתכנו� ולבניה של מתחמי� מועדפי� לדיור ואח'

  
  ג� נ' ועדת השרי� לענייני דיור בממשלת ישראל ואח' �ית רמתיעיר 30761�12�17עת"מ 

  
   2018אוגוסט  09                                                                                                           

  
   

 32מתו�  16

 1 שלא כעשייה, התערבותנו המצדיקות סירכות מאלו סירכה בה תימצא א� אלא התכנו� גופי

 2  ). 3 בפסקה" (.ראויה בסבירות שלא או לב�בתו� שלא, בסמכות שלא, כחוק

  3 

 4  ): 23.8.2012, בנבו פורס ( יניב סקאל מור�' נ שפר אהוד 317/10 מ"בעע נקבע ג  כ�

  5 

 6 מומחה עצמו משי� ואינו, תיכנו� כטריבונל משמש המשפט בית שאי� היא המוצא נקודת"

 7 ערעור כערכאת יושב המשפט בית שאי�, מכא�. תכנוניי� שיקולי� של לבחינת� מקצועי

 8 התיכנו� מוסד של דעתו שיקול את ממיר ואינו התכנו� רשות של התכנוניי� שיקוליה על

 9 על שהופעל הדעת בשיקול או בהלי( פג� נפל א� לבחו� המשפט בית על. שלו דעתו בשיקול

 10 המשפט בית בוח�, זו במסגרת. והציבורי המינהלי הדי� של באספקלריה, התיכנו� מוסד ידי

 11 חריגה: כגו� המינהלי המשפט של" בישי� המרעי�"מ באחד לקתה התכנו� מוסד החלטת א�

 12 קיצונית וחריגה; לב תו� חוסר או זרי� שיקולי� או פני� משוא; ענייני� ניגוד; מסמכות

 13  ). 17 בפסקה". (...הסבירות ממתח�

  14 

 15 עיריית' נ מ"בע ישראל באר+ הכללית השיתופית העובדי� חברת 5158/14 מ"עע ג  ראה(

� 16 המחוזית הוועדה' נ מילגרו� 2418/05 מ"עע; 44 בפסקה), 29.10.2017, בנבו פורס ( חולו

� 17 לבניה הועדה' נ פורמה 8626/06 א"ע; 9 בפסקה), 24.11.2005, (ירושלי� ובניה לתכנו

 18 ברחוב המשות% הבית נציגות 1036/16 עעמ; 5 בפסקה), 3.4.2008, (ולתעשייה למגורי�

 19  ).59 בפסקה), 27.5.2018, (התיירות משרד' נ 10 השונית

  20 

 21 בקשר מכבר לא העליו� המשפט בית שהשמיע הנוקבי  האזהרה מדברי להתעל  אי�, מאיד�

 22  :לחוק

  23 

 24 ההיסטוריה א(, התכנו� של הזמני� לוחות את מאוד עד לקצר נועד, הוא כ� כשמו, החוק"

 25 כי מלמדת בעבר דומי� ולחוקי� קודמי� דיור למשברי הנוגעת) ההיסטריה שיאמרו ויש(

 26 כבכייה להתברר שעלולי� פרוייקטי� מפני להישמר יש ההליכי� וקיצור המהירות לצד

 27 המחוקק שהעניק" הכבדי�" והכלי� החוק של ותכליתו חשיבותו בשל דווקא. לדורות
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 1 הארצית הוועדה הרכב נוכח), לחוק )ד(3 סעי%( המייע+ הצוות הרכב נוכח, ולביצועו ליישומו

� 2 המשנה ועדת הרכב ונוכח), לחוק 5 סעי%( לדיור ועדפי�מ מתחמי� של ולבנייה לתכנו

 3 כל בהינת� – הממשלה לנציגי ומוחלט מובהק רוב יש שבכול�) לחוק 6 סעי%( להתנגדויות

 4 הדיור קבינט בהכרזת שנקבע הדיור יחידות מספר כי העותרות חשש את להבי� נית�, אלה

 5 להכרזה יש זה בהיבט. אליו בכפו% ייעשה והמפורט העתידי שהתכנו� קשיח נתו� הוא

 6 רבי� אזורי� ושל יישובי� של ולצביונ� להתפתחות�, כמשמעו פשוטו, גורלית משמעות

 7  ".האר+ ברחבי

  8 

 9, תכנו� לענייני שרי� ועדת' נ תקוה פתח ולבניה לתכנו� המקומית הועדה 6450/17 ."בג(

 10  ).5 בפסקה), 19.11.2017, בנבו פורס ( ודיור מקרקעי� בנייה

  11 

 12 עת, האגודה ידי על כנטע�, מסמכות� חרגו אכ� שהמשיבות דומה דנ� במקרה כי ונאמר נקדי  .51

 13 ומסחר תעסוקה ושטחי פתוחי  ציבוריי  שטחי , ציבור מבני לייצר שמבקשת תכנית אישרו

 14 בראש אלא, ובסביבתה בתכנית הנכללות הדיור יחידות צרכי את בעיקר לשרת נועדו שלא

 15 4 לכביש ממערב הנמצאי  ג�*רמת העיר חלקי את, קרי, היש� היישוב צרכי את ובראשונה

 16  .התכנית מתחומי גיאוגרפי ובריחוק

  17 

52. � 18 לתכנו� מיוחדי  הסדרי , שעה כהוראת, לקבוע נועד הבנייה לקידו  החוק כי חולק אי

 19 של מהירה הגדלה וה� עיקריות מטרות שלוש השגת לש  לרבות, לדיור מועדפי  מתחמי 

 20 של היצע ויצירת ארו� לטווח להשכרה דיור יחידות של היצע יצירת, הדיור יחידות היצע

 21 ). לחוק 1' ס( מופחת במחיר ארו� לטווח להשכרה דיור יחידות

  22 

 23 הארו� הזמ� פרק ובה , למגורי  דירות בניית המעכבי  חסמי  לקצר היתה החוק מטרת

 24 בנייה לש  למדינה קרקעות בהשבת והצור�, חדשות שכונות של התכנו� הליכי נמשכי  בו

� 25  :עליה

  26 

http://www.nevo.co.il/law/134396/3.d
http://www.nevo.co.il/law/134396/5
http://www.nevo.co.il/law/134396/6
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 1 להגדלת משמעותיי� חסמי� המהווי� אלה הליכי� שני לקצר כ� א� הינה החוק מטרת"

 2 באמצעות תכניות יאושרו שבו, אחת ועדה תחת, מיוחד תכנוני הלי( באמצעות, הדירות היצע

 3' מהיר נתיב' יהיה המוצע התכנו� מסלול" החוק הצעת דברי וכלשו� להכנת� הזמ� קיצור

 4  ".למגורי� בנייה תכניות לאישור

  5 

 6 מועדפי� מתחמי� לתכנו� הוועדה' נ כרמלי צבי אלו� 2043*05*16) א"ת מינהליי ( מ"עת(

 7  ).54 בפסקה), 18.10.2017, בנבו פורס ( לדיור

  8 

 9 החוק, מאיד�. ל"לותמ לכת מרחיקות סמכויות והוקנו מזורז תכנוני מסלול נקבע כ� לש 

 10 להיות דינ� אשר, הותיקות בערי  הקיימות התכנוניות הבעיות כלל את לפתור נועד לא

 11 המיועד המקוצר במסלול ולא והבניה התכנו� חוק של והשמרני המקובל במסלול מטופלות

� 12 במספר למצוא נית� המחוקק של זו לכוונתו ברורה ראיה. חדשות מגורי  שכונות של להקמת

 13 יחידות את לשרת שנועדו בענייני  לדיו� ל"הותמ של סמכותה את המגבילות, בחוק הוראות

 14  . ובסביבתה התכנית בתחומי הדיור

  15 

 16  : כי קובע, ותשתיות דרכי , ציבוריי  בשטחי  שעניינו, לחוק) ג(4' ס, למשל כ� .53

  17 

 18 הציבוריי� השטחי�, הציבור מבני להסדרת הוראות תכלול לדיור מועדפת תכנית"

 19 לשמש הנדרשות והתשתיות הדרכי� להסדרת והוראות בתחומה שיהיו והחניה הפתוחי�

 20  ).במקור אינה ההדגשה" (.ובסביבתה בתכנית הנכללות הדיור יחידות את בעיקר

  21 

� 22 יחידות את בעיקר לשרת צריכה הפתוחי  הציבוריי  והשטחי  הציבור מבני שהסדרת מכא

 23 לתחומי מחו. הרחק הנמצאות דיור מיחידות להבדיל, ובסביבתה בתכנית הנכללות הדיור

 24 הסיפא כי הרוש  נוצר צרה דקדוקית מבחינה, אכ�. ג�*רמת של היש� ביישוב, כגו�, התכנית

 25 ולשטחי  הציבור למבני ולא, ולתשתיות לדרכי  ורק א� מתייחסת לחוק) ג(4' ס של

 26 דקדוקית שמבחינה בעוד נקבה בלשו� הוא" נדרשות" שהמונח משו , הפתוחי  הציבוריי 

 27 והשטחי  הציבור מבני על ג  הדרישה את להחיל כדי זכר בלשו� שימוש היה נדרש
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 1 בחוק מצויות ולצידה, עצמה בפני עומדת אינה) ג(4' ס שהוראת אלא, הפתוחי  הציבוריי 

 2 יחידות צרכי בי� ומתחייבת ברורה זיקה ליצור המחוקק כוונת על המעידות נוספות הוראות

 3 נעמוד עליה�, לחוק) 5)(א(12 *ו) ד(4' ס הוראות ובה�, האחרי  הייעודי  לבי� שבתכנית הדיור

� 4, מילוני� בעזרת לכבש� שיש, מבצרי� אינ� החוק של מלותיו" כי נזכיר, מקו  מכל. להל

 5 מטרתו הגשמת לש�, והמקו� הזמ� נסיבות פי�על המשתנה, חי לרעיו� עטיפה אלא

 6 427, 421) 4(לה ד"פ, ישראל מדינת' נ מזרחי חיי� 787/79 פ"ע" (.החוק של הבסיסית

)1980.((  7 

  8 

54. � 9 הוראה. המחוקק של האמיתית כוונתו בדבר ספק כל מסירה לחוק) 5)(א(12' ס הוראת, ואכ

 10 תכנונית דעת חוות, בתכנית הדיו� מועד לפני הוועדה לחברי יגיש ל"הותמ מתכנ� כי קובעת זו

 11 לשטחי�, ציבור למבני המיועדי� השטחי�" ובה , ענייני  של שורה הסוקרת, בכתב

 12 וקיומ�, המוצעת התכנית לצור( הנדרשי� ולחניה לתחבורה, לתשתיות, פתוחי� ציבוריי�

 13 הנובעי� לצרכי� פתרו� הנותני� ובהיק% באופ� הקרובה ובסביבתה התכנית של בתחומה

 14 הציבוריי  והשטחי  הציבור שמבני לכ� ניצחת ראיה זוהי). הוספו ההדגשות" (;מהתכנית

 15  .בלבד וממנה, מהתכנית הנובעי  לצרכי  פתרו� לתת נועדו, הפתוחי 

  16 

 17 שבתחומי הדיור יחידות צרכי לבי�, מגורי  שאינ  הייעודי  בי� בזיקה לצור� נוספת ראיה .55

 18 וקובע, התכנית בתחומי ומסחר תעסוקה שטחי בקביעת הד�, לחוק) ד(4' בס מצוייה, התכנית

 19  : כי

  20 

 21  : אלה את ג� שתכלול יכול לדיור מועדפת תכנית"

  22 

 23 הנדרשי�, למסחר או לתעסוקה לרבות, נוספי� שימושי� לעניי� הוראות )1(

 24 לעניי� הוראות או, ובסביבתה בתכנית הנכללות הדיור יחידות את לשמש

 25 חלה שהתכנית המקומית לרשות הנדרשי� למסחר או לתעסוקה שימושי�

 26  ;ממנה הנובעות הכלכליות ההשלכות בשל בתחומה

  27 
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 1  ".התכנו� חוק לפי מפורטת בתכנית לקבוע שנית� אחרת הוראה כל )2(

  2 

 3  ). במקור אינה ההדגשה(

  4 

� 5 או לתעסוקה השימוש כי ברור שכ�, המחוקק כוונת בדבר פרשני ספק כל יתכ� לא כבר כא

 6 או, ובסביבתה בתכנית הנכללות הדיור יחידות של לשימוש� דרוש שהוא בכ� מותנה למסחר

 7 כי איפוא ברור. התכנית מ� הנובעות הכלכליות ההשלכות בשל המקומית לרשות דרוש שהוא

 8 המרוחק, ג�*רמת של היש� בחלק ומסחר תעסוקה בשטחי המחסור בעיית את לפתור הצור�

 9 לאור� ראשי עסקי  מרכז אונו בבקעת להקי  הרצו� או, התכנית משטחי רב פיזי מרחק

 10  . לחוק) ד(4' ס לפי ל"לותמ המוקנה המנדט של בגדרו באי  אינ , 461 כביש

  11 

56. � 12 מותר שהרי, התכנית של" סביבה" אותה של הגיאוגרפי תחומה מהו השאלה נשאלת, אכ

 13 ישרתו והמסחר התעסוקה ושטחי הפתוחי  הציבוריי  השטחי , הציבור שמבני החוק לפי

 14, הישר השכל שבמבח� אלא, זה בעני� דבר פירש ולא המחוקק סת ". סביבה" אותה את ג 

 15 ואופ� צורה בשו  יכולה אינו, 4 לכביש ממערב הנמצא, ג�*רמת של היש� היישוב כי ברור

 16 לכביש מזרחית הנמצא, התכנית משטח מרוחק שהוא משו  התכנית של" סביבתה"כ להחשב

 17. היש� היישוב לבי� התכנית שטחי בי� הוא א) חוצ. בשלמותו אפעל רמת היישוב וכאשר, 4

 18" סביבתה"כ להחשב יכול איננו, והיקפו שטחו שנוכח, בשלמותו אונו בקעת באזור הדי� הוא

 19  .ומסחר תעסוקה שטחי קביעת לצרכי התכנית של

  20 

 21 למשיבות מועיל איננו, התכנית מ�, קרי", ממנה הנובעות הכלכליות ההשלכות" הדיבור ג  .57

 22 הנכללות הדיור יחידות את לשרת נועדו שלא ומסחר תעסוקה שטחי קביעת מכשיר ואיננו

 23 לרשות הנדרשי  ומסחר תעסוקה שטחי קביעת אמנ  מתירה זו הוראה. ובסביבתה בתכנית

 24 לא וג  המשיבות שלא אלא, התכנית מ� הנובעות הכלכליות ההשלכות בשל המקומית

 25 שטחי קביעת מצדיקות אשר, התכנית מ� הנובעות כלכליות השלכות על הצביעו העיריה

 26 בתחומי המתגוררי  התושבי  את ולא, ג�– רמת העיר את לשרת שנועדו ותעשיה מסחר

 27  . התכנית
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  1 

 2 כלל נועדו שלא ומסחר תעסוקה שטחי בתכנית לכלול המנדט כי המשיבות ידי על נטע� עוד .58

 3 כי הקובעת, לחוק) 2)(ד(4' ס בהוראת מצוי, התכנית בתחומי הגרי  התושבי  את לשרת

 4 לפי מפורטת בתכנית לקבוע שנית� אחרת הוראה כל" שתכלול יכול לדיור מועדפת תכנית

 5 ציבוריי  שטחי , ציבור מבני בעני� המגביל ההסדר. להדחות דינה זו טענה" .התכנו� חוק

 6 בתחומי לתושבי  שימוש בזיקת קביעת  את המתנה, ותעשייה מסחר ושטחי פתוחי 

 7 אי� כי וברור, לחוק) 1)(ד(4*ו) ג(4' בס קרי, ספציפיות די� בהוראות מעוג�, ובסביבתה התכנית

 8) 2)(ד(4' שבס זו כמו כללית הוראה באמצעות מתוכ� ולרוקנ� אות� לעקו) פרשני הגיו� כל

 9 העליונה על הספציפי הדי� יד ספציפי די� לבי� כללי די� בי� בהתנגשות"ש הוא הכלל. לחוק

 10)). 1987( 599, 589) 1(מא ד"פ, צרפתיי� אוויר נתיבי פרנס�איר' נ טייכנר י�'רג 36/84 נ"ד" (...

 11 למבני בנוגע הקונקרטיות המגבלות את מתוכ� לרוק� נית� א  בתקנתו המחוקק הועיל מה

 12 של הסל בסעי) שימוש באמצעות, ומסחר תעשייה ושטחי פתוחי  ציבוריי  שטחי , ציבור

 13  ?והבניה התכנו� חוק לפי מפורטת תכנית

  14 

 15 אינ  התכנית שצרכי מלכתחילה סברו התכנית מתכנני כי מחלוקת כלל אי�, דנ� במקרה .59

 16 הדיור יחידות את לשרת מנת על, לדיד . ניכר כה בהיק) ציבוריי  שטחי  קביעת מצדיקי 

 17) בנוי ציבורי שטח( צי "שב דונ  67 בקביעת להסתפק היה נית�, ובסביבתה התכנית בתחומי

 18 את להגדיל העיריה של דרישתה בשל רק א�), פתוח ציבורי שטח( פי "שצ דונ  67 *וב

 19 שהתכנית כ�, פי "שצ דונ  37 *ו צי "שב דונ  23 לתכנית נוספו, שלה לצרכיה השטחי 

 20  .פי "שצ דונ  104 *ו צי "שב דונ  90 כיו  כוללת שאושרה

  21 

 22 של הצרכי  את בעיקר לשרת נועדו התכנית לפי הציבור שטחי מרבית כי טענו המשיבות .60

 23 67 מתוכ  כאשר, ציבור למבני דונ  90 קובעת התכנית שכ�, התכנית בתחומי הדיור יחידות

 24 ציבורית לבניה השטח שאחוז ומכא�, התכנית בתחומי הדיור יחידות את לשרת נועדו דונ 

 25 לפיה המחוקק של דרישתו. להדחות דינה זו טענה ג ). 67/90( 74% הוא התכנית לצרכי

 26 מתירה, ובסביבתה בתכנית הנכללות הדיור יחידות את בעיקר ישמשו הציבוריי  השטחי 

 27 התושבי  את ורק א( ישרת לא א  ג , התכנית בתחומי מסויי  ציבורי שטח של קביעתו
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 1 ציבוריי  שטחי  קביעת מתירה היא אי�, מאיד�. אות  בעיקר אלא, התכנית בתחומי

 2 מדובר לא. התכנית לתחומי מחו. תושבי  של צרכיה  את לשרת היא העיקרית שתכלית 

� 3 לברר כדי מתימטית בנוסחה נתוני  הצבת של, המשיבות שסבורות כפי אריתמטי במבח

 4 שטח תא כל לגבי במבח� אלא, התכנית תושבי את משרת הכולל הציבורי השטח רוב הא 

 5 לשרת נועד, האחרי  הציבוריי  מהשטחי  במופרד, הוא הא , התכנית בתחומי ציבורי

 6 בתשובת� אישרו עצמ� המשיבות, דנ� במקרה. לאו א , התכנית בתחומי התושבי  את בעיקר

 7. היש� היישוב לצרכי מענה לתת מנת על רק, התכנית לצרכי מעבר ניכרי  שטחי  נוספו כי

 8 באות  שישתמשו התכנית בתחומי המתגוררי  תושבי  יהיו הדברי  מטבע כי אניח א  ג 

 9 כדי בכ� אי�, היש� היישוב צרכי את לפתור מלכתחילה שנועדו, עודפי  ציבוריי  שטחי 

 10 הדיור יחידות את בעיקר לשמש נדרשי  הציבוריי  השטחי  לפיה החוק דרישת אחר לקיי 

 11  .  ובסביבתה התכנית בתחומי

  12 

 13 ל"שלותמ משו  החלטותיה� את לאשר שיש היא להדחות שדינה המשיבות של נוספת טענה .61

 14 על חולק אי�: העיקר את מחמיצה זו טענה. זה מסוג מורכבות תוכניות לקד  כלי  נתוני 

 15 כאשר. סמכות של שאלה היא השאלה א�, לכת מרחיקי וסמכויות כלי  נתוני  ל"שלותמ כ�

� 16 באות  לשימוש נועדו אלה. ל"הותמ שבידי והכלי  היכולות יועילו לא, מדעיקרא סמכות אי

 17 ג . מאי� יש סמכות יוצרי  אינ  כשלעצמ  והכלי , ל"לותמ סמכות נתונה בה  ענייני 

� 18 תחלי) מהווה איננו, בפרט ג� רמת העיר של או, בכלל אזוריות תכנוניות בעיות לפתור הרצו

 19 לפעול אמורה ל"הותמ. הכל חזות אינ  התכנונית היעילות ושיקולי, קיימת שאינה לסמכות

 20, מתיר איננו שהחוק ומטרות צרכי  לטובת ממנה לחרוג ולא, סמכותה של אמותיה בדלת

 21  .שיהיו ככל נעלי 

  22 

 23 תכנית אישרו עת מסמכות� חרגו המשיבות כי המסקנה איפוא מתבקשת לעיל האמור מכל .62

 24 העיר של היש� היישוב את לשרת שנועדו פתוחי  ציבוריי  ושטחי  ציבור מבני הכוללת

 25 התכנית ויזמי שהמשיבות דומה. ובסביבתה התכנית בתחומי הדיור יחידות את ולא, ג�*רמת

 26 למנדט בהתא  שלא, מחט של בקו) פיל להעביר ביקשו, העיריה של פעיל לח. תחת, יחד ג 

� 27  .המוצהרת תכליתו פי על ושלא הבנייה לקידו  החוק לפי לה� שנית
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  1 

 2 את ולא, אחרי  צרכי  לשרת בעליל נועדו אשר, ומסחר תעסוקה שטחי בקביעת הדי� הוא .63

 3 המשיבות. הבנייה לקידו  מהחוק כמתחייב, ובסביבתה התכנית בתחומי הדיור יחידות צרכי

 4 מראיה נגזר התכנית במסגרת שנקבעו והמסחר התעסוקה שטחי היק) כי מלא בפה מאשרות

 5 הצור� ומ�, 461 כביש לאור� ראשי עסקי  מרכז הקמת המייעדת, הצל תכנית של כוללת

 6 *כ ורק א� ישנ  הנוכחי במצב כי העובדה הדגשת תו�, ג�*רמת לעיר מניבי  שטחי  לתוספת

 7 אי� לדיד� ולכ�, אחרות לערי  ביחס נמו� שהוא נתו�, ג�*רמת בעיר לנפש עסקי  ר"מ 6.7

 8 לא כלל מטעמ� והחוקרת המשיבות. התכנית במסגרת התעסוקה שטחי את להגדיל מניעה

 9 לתושבי  באמת שדרושי  והמסחר התעסוקה שטחי היק) מהו לשאלה התייחסו ולא בחנו

 10 אונו בקעת ושל בכללותה ג�*רמת העיר של הצרכי  את בדקו אלא, ובסביבתה התכנית בשטח

 11  .בכללותה

  12 

 13 עצ . להתירה שאי�, מסמכות�  המשיבות של ומובהקת בולטת בחריגה מדובר, כא� ג 

 14 ע  אחד בקנה עולה בתכנית שנקבעו והמסחר התעסוקה שטחי של העצו  שההיק) העובדה

 15 סמכות למשיבות מקנה אינה הצל תכנית. מורידה או מעלה אינה, אונו לבקעת הצל תכנית

 16 הכרחי תנאי אולי היא הצל לתכנית התכנית התאמת. לה� מקנה איננו הבנייה לקידו  שהחוק

 17 ג . סמכות של שאלה שמתעוררת מקו  מספיק בתנאי מדובר שלא בוודאי א�, לאישורה

� 18 כבוד , ג�*רמת העיר של והמסחר התעסוקה שטחי בעיית את לפתור והנכונות הרצו

 19, קרי, והבניה התכנו� חוק של בגדרו להעשות ויכול צרי� לכ� שהפתרו� אלא, מונח במקומ 

 20 מוגדרת שתכליתו, הבנייה לקידו  החוק של בגדרו ולא, הקונבנציונלי התכנוני במסלול

 21  . יותר הרבה ומצומצמת

  22 

 23 להעבירה או לדחותה, תכנית להפקיד האפשרות ל"לותמ נתונה לחוק) ג(13' לס בהתא : ודוק .64

� 24 בו, כזה במקרה. התכנית שטח נכלל שלה התכנו� מרחב שבתחו  המחוזית בוועדה לדיו

 25 מכא�. בלבד והבניה התכנו� חוק הוראות עליה יחולו, המחוזית לוועדה התכנית הועברה

 26 אינה ל"הותמ של לפתחה שהונחה התכנית בה , אלה כגו� מצבי  בחשבו� הביא שהמחוקק
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 1 העברת בדמות פתרו� כ� לש  ונקבע, הבנייה לקידו  בחוק הקבוע התכנוני למסלול מתאימה

 2  .והבניה התכנו� חוק לפי לטיפול התכנית

  3 

 4 החזרת ועל המשיבות של החלטותיה� ביטול על להורות אלא מנוס איפוא שאי� היא התוצאה .65

� 5 על להורות הא  ותשקול בתכנית מחדש דיו� תקיי  ל"הותמ. ל"הותמ אל בתכנית הדיו

 6 ושטחי הפתוחי  הציבוריי  השטחי , הציבור מבני לעני� אשר, חדשה תכנית הכנת

 7 ובאלה, ובסביבתה בתכנית הנכללות הדיור יחידות בצרכי מתחשבת והמסחר התעסוקה

 8 מ� הנובעות הכלכליות בהשלכות ג  תתחשב, והמסחר התעסוקה שטחי של ובהקשר( בלבד

 9 לוועדה שהיא כפי התכנית העברת על להורות הא  או), המקומית לרשות ביחס התכנית

 10 למע�. והבניה התכנו� חוק לפי הקונבנציונלי למסלול התכנו� הליכי העברת קרי, המחוזית

 11 התכנית בסביבת מצוי איננו ג�*רמת העיר של היש� היישוב כי בזאת מובהר ספק הסר

 12  . הבנייה לקידו  בחוק זה מונח כמשמעות

  13 

 14 מבוקש בו העיריה של בעתירתה חלק אותו את לדחות יש ממילא, האמורה התוצאה נוכח .66

 15  .התכנית במסגרת שאושרו לאלה מעבר הציבוריי  השטחי  הגדלת על להורות

  16 

 17 בפני ל"הותמ נציגי שהציגו קודמי  שמצגי  מאליו מוב� כי אציי� מהצור� למעלה בבחינת .67

 18 מליאת את מחייבי  אינ , בתכנית שייקבעו הציבוריי  השטחי  להיק) בנוגע העיריה נציגי

 19 מחוייבת ל"הותמ שכ�, כאמור מצג מכל להמנע מלכתחילה היה וראוי רצוי א�, ל"הותמ

 20 על בה� ולהכריע לדו� אמורה שהיא לתכניות הנוגע בכל כלשה  מוקדמי  מסיכומי  להמנע

 21 מעי� סמכות היא ויותבהתנגד ולהכריע לדו� הסמכות. ושקו) פומבי, סדור הלי� יסוד

 22 משרד, ובניה לתכנו� הארצית המועצה' נ מ"בע) 1939( הזרע חברת 3017/05 ."בג( שיפוטית

 23 לחייב רשאית היתה לא ל"שהותמ פשיטא ולכ�), 9 בפסקה), 23.03.2011, בנבו פורס ( הפני�

 24 של לגופו בתכנית להכריע עליה היה מוטל אלא, התכנית של לתוכנה בנוגע מראש עצמה את

� 25  .לה ההתנגדויות ונשמעו כדי� הופקדה שזו לאחר, עני

  26 
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 1 מטיעוניה� ניכר חלק הקדישו והעותרות הואיל א�, בעתירות הדיו� את לסיי  היה נית� בכ� .68

 2 ג  להדרש הראוי מ�, הצדדי  בי� פתוחות מחלוקות להותיר שלא מנת ועל, נוספי  לענייני 

 3  .העותרות של הנוספות מטענותיה� למקצת

  4 

 5 ר"אז כפר את הגדירה 35 א"שתמ משו  ג  להתבטל התכנית של דינה כי טענה האגודה .69

 6. והכפרית החקלאית זהותו על שומר שאיננו תכנו� לאפשר אי� ולכ� לשימור כפרי כמכלול

 7 היתה ולא, בלבד דונ  250 *ב מסתפקת היתה מידתית תכנית, האגודה של לדידה כי נזכיר

 8 השטחי  מתחו  המיותרת הנגיסה, לדידה. ר"אז כפר אדמות חשבו� על דונ  559 *ל נצרכת

 9 הקבועה, הכפרי הצביו� של השימור מגמת את שמסכלת זו היא האגודה של החקלאיי 

 10  . 35 א"בתמ

  11 

 12 עוקצה רבה במידה ניטל, הנוכחית במתכונתה התכנית של אישורה ביטול שע  ייתכ� בהחלט

 13 תכנית בהכנת צור� יהיה, ל"הותמ של בטיפולה תישאר שהתכנית ככל שכ�, זו טענה של

 14 ע  יחד. ומסחר תעשייה, פתוחי  ציבוריי  שטחי , ציבור מבני מבחינת יותר הרבה" רזה"

 15 של החקלאיי  בשטחי  שימוש מונעת אכ� 35 א"תמ כי שוכנעתי לא, עני� של לגופו, זאת

 16 ר"אז כפר" הוא מה  ואחד, לשימור הכפריי  המכלולי  פורטו 35 א"לתמ 43' בע. האגודה

 17, ר"אז כפר של החקלאיי  השטחי  לא, משמע), במקור אינה ההדגשה" ()ההסטורי היישוב(

 18 האגודה של כוחה בא, אמנ . לשימור כפרי כמכלול שמוגדר הוא בלבד ההסטורי היישוב אלא

 19 אלא, ייחוד כל לטענתו בו שאי�, ר"אז כפר של הבנוי האזור את דווקא לשמר ההגיו� מה תהה

 20 על חלה אינה כלל התכנית כי חולק אי�, דנ� במקרה. 35 א"תמ של המפורשת קביעתה שזוהי

 21 פיזית המרוחקי , שלו החקלאיי  השטחי  על אלא, ר"אז כפר ההסטורי היישוב של שטחו

 22 לבי� ההסטורי היישוב בי�, למעשה. ועיקר כלל בו גובלי  ואינ  ההסטורי היישוב משטח

 23 היא, אחרת תכנית כיו  חוצצת, התכנית חלה עליה� ר"אז כפר של החקלאיות האדמות

 24  ). החינו� קרית( 1541/רג תכנית

  25 

 26 נדונה כבר ר"אז כפר של החקלאיות האדמות על 35 א"תמ של תחולתה שאלת, ועוד זאת .70

 27 � מחוזית ערר ועדת' נ אזר המקומי הועד 2200*07) א"ת מינהליי ( מ"בעת עוד והוכרעה
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 1 רק 35 א"תמ פי על כי המחוזית הועדה טענה ש ), 01.12.2009, בנבו פורס ( אביב תל מחוז

 2", לשימור כפרי מכלול"כ מסומ�", המחנה שטח" שמכונה מה, ר"אז כפר של המגורי  אזור

 3 כי טענו ש  העותרי , מנגד. עירוני פיתוח לאזור מיועדי  החקלאיי  השטחי  ואילו

 4 או" לשימור כפרי מכלול"כ מסומ� ר"אז כפר אזור כל כי הינה 35 א"תמ של הנכונה הפרשנות

 5 דוחה אני, האמור לאור" כי ונקבע המשפט בית ידי על נדחתה זו טענה". מוג� כפרי אזור"כ

 6 כי וקובעת, העותרי� לסיכומי בתגובה העותרי� ידי על שהועלתה 35 א"לתמ הפרשנות את

 7 ואילו, לשימור כפרי כמכלול מסומ� ר"אז כפר של המגורי� אזור רק 35 א"תמ פי על

 8  " .עירוני לפיתוח לאזור מיועדי� זו עתירה נשוא התכנית חלה עליה� החקלאיי� השטחי�

  9 

 10 נעדרת שהתכנית היא, אפעל רמת לתושבי וה� לעיריה ה�, לאגודה ה� המשותפת נוספת טענה .71

� 11 המתיימרת בתכנית מדובר שכ�, מהותי כשל לדיד  המהווה דבר, וחלוקה איחוד של מנגנו

 12 וקניינית משפטית תסבוכת ליצור עלול וחלוקה איחוד של מנגנו� והעדר, בניה מגרשי ליצור

 13  . הרוכשי  ש  על הדיור יחידות את לרשו  העת תגיע כאשר

  14 

 15 וחלוקה באיחוד צור� שאי� בנימוק, זו התנגדות לדחות המליצה ל"הותמ מטע  החוקרת

 16. נדחתה ההתנגדות זו המלצה יסוד על. בעניננו כמו, אחת בבעלות במקרקעי� שמדובר מקו 

 17, ל"הותמ של המקצועי הצוות עמדת של אימו. אלא שאינה, חסרה בהנמקה מדובר, לטעמי

 18 ככל, כ� על. הזכויות רישו  לעת שתיגר  התסבוכת בדבר המתנגדי  לטיעוני התייחסות בלא

 19 ולהכריע, זו בהתנגדות מחדש לדו� ל"הותמ על שומה, ל"הותמ בפני מחדש תידו� שהתכנית

 20  .מנומק באופ� בה

  21 

 22 רפאל דר� את להרחיב, התכנית אישור בעת, כדי� שלא החליטה ל"הותמ כי טוענת האגודה .72

� 23 להתנגד האפשרות את מהאגודה ששלל באופ�', מ 45 *ל' מ 42 *מ הצפוני בחלקה אית

 24 פרסו  של שלב לכלול חייב תכנית אישור של תקי� הלי�. יסודה בדי� זו טענה. להרחבה

 25 שלב מגיע ההלי� בסו) רק. שהופקדה התכנית לנוסח התנגדויות הגשת מכ� ולאחר והפקדה

 26 אישור בעת, כ� על. שהוגשו בהתנגדויות להכרעה ובכפו) שהופקדה כפי, התכנית של האישור

 27 לראשונה בתכנית שינוי לערו� נית� לא א�, לקבל� או ההתנגדויות את לדחות נית�, התכנית
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 1 את נזכיר. לתיקו� בקשר ההתנגדויות ושמיעת ההפקדה שלב על דילוג תו�, אישורה בשלב

 2 שאליו, 105 בסעי% כאמור תכנו� מוסד" כי הקובעת, והבניה התכנו� לחוק) ב(106' ס הוראת

 3 ככל, התכנית את לשנות או, מקצתה או כולה, לקבלה או לדחותה רשאי, התנגדות הוגשה

 4 לפגוע, התכנו� מוסד לדעת, עלולה ההתנגדות קבלת היתה; ההתנגדות מקבלת המתחייב

 5 שית� לפני בהתנגדות המוסד יכריע לא, לתכנית התנגדות להגיש רשאי הוא שא% באד�

 6 מקו  אי�, ההתנגדויות שלב שת  לאחר, משמע" .טענותיו להשמיע הזדמנות אד� לאותו

 7 מתחייב הדבר א  רק ייעשה התכנית ושינוי, בהתנגדות דיו� אגב שלא בתכנית שינוי לערו�

 8 רפאל דר� את להרחיב החליטה עת, דנ� במקרה ל"הותמ נהגה כ� לא. ההתנגדות מקבלת

� 9 מחייב כאמור שינוי, כ� על. התחבורה משרד נציגת של לבקשה בהתא  הצפוני בחלקה אית

 10 המשיבות טענת. יאושר בטר , הדר� להרחבת התנגדויות ושמיעת התכנית של תיקונה את

 11 הפג  את מכשירה אינה, לקדמותו הקוד  הסטטוטורי המצב בהחזרת למעשה מדובר כי

 12  .בהתנגדות דיו� אגב שלא, לאישורה עובר תוקנה שהתכנית בכ� שנפל

  13 

 14 על רק עומד בתכנית שהותר כפי ציבור למבני במגרשי  הבניה שנפח כ� על מלינה העיריה .73

 15 בי� נע,  52/ג/340/רג תכנית לפי, היש� ביישוב ציבור במבני המותר הבניה שנפח בעוד, 200%

 16 החוקרת ח"לדו 24' בע עיו�. הנמקה ללא נדחתה זה בעני� שהתנגדותה כ� ועל, 540% *ל 300%

 17 הבניה נפח מהו השאלה, אכ�. יסודה בדי�, הנמקה העדר בדבר העיריה של טענתה כי  מגלה

 18 יתערב לא המשפט ובית מובהקת תכנונית שאלה היא, חדשה שכונה של בבניה להתיר שראוי

 19 לקונית באמירה עצמה את פטרה החוקרת, דנ� שבמקרה אלא, מנומקת תכנונית בקביעה

 20 ניצול מאפשרת התכנית כי סבורה אני. ההתנגדות את לדחות ממליצה אני: "מנומקת ובלתי

 21 ותו הא" .52/ג/340/רג תכנית להוראות אותה להכפי% מבלי הציבוריי� השטחי� של יעיל

 22 הבניה נפח הרי לא כי המשיבות נציגי ידי על לראשונה הובהר, בעתירה הדיו� בשלב רק. לא

 23 ביישוב בניה כהרי, גדול בנפח מבניה מנוס אי� ולכ� קטנות השטח עתודות ש , היש� ביישוב

 24 מדובר, אכ�. יותר קט� בניה בנפח להסתפק ונית� יותר גדולות השטח עתודות שאז, חדש

 25 ולא, החוקרת של מפיה לבוא היתה צריכה זו שהנמקה אלא, פניה על משכנעת בהנמקה

 26 א"בע שנפסק את זה בהקשר נזכיר. בעתירה הדיו� בעת המשיבות נציגי של מפיה� לראשונה

 27  ): 1993( 682, 667) 1(מז ד"פ, מ"בע ישראל מליבו' נ מ"בע לישראל החשמל חברת 700/89
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  1 

 2, ולעומקה  לרוחבה, לאורכה השדה את חרשו החשמל חברת של המלומדי� כוחה�באי"

 3 דרוקר  את לזכות שלא מרשת� של החלטתה להצדקת טעמי� ובני טעמי� למצוא בבקש�

 4 בדקדוקי  המשפט בבית בהליכי� עלו כול� אלה טעמי�, פלא זה ראה ואול�. במכרז

 5 ההחלטה  לנימוקי ומפורט מפורש טע� מצאנו לא עצמ� המכרז בהליכי ואילו, דקדוקי�

 6 ובו פרוטוקול מצאנו שלא לומר למותר. דרוקר את לזכות ושלא במכרז יקר ב� את לזכות

 7 בהליכי. עצמה היא, החשמל חברת של הנוהל הוראות פי�על כנדרש, ההחלטה נימוקי

 8 ע� שבמגעיה, זו נפש משובבת שאינה בתופעה, לעתי�, אנו נתקלי� הציבורי המינהל

 9 נמצאי� משפט בבית ואילו, עושה שהיא סירוב החלטת כיאות מנמקת הרשות אי� האזרח

 10 מעלה מבוקשו את לאזרח שבסרבה או; ולביאור לפירוש, להסבר טעמי� �"ק לפתע לה

 11 במפתיע לה נמצא המשפט בבית ואילו), טע� סר טע� והוא( להחלטתה פלוני טע� הרשות

 12  ."וראוי יפה טע� הפע� זו, להחלטה אחר טע�

  13 

 14 לצרכי הדרושי  מקרקעי� הקניית של הנכבדה בסוגייה החוקרת של הנמקה בהעדר הדי� הוא .74

 15 ציבור לצרכי הפקעה המונע, בתכנית הקיי  ההסדר לפיה העיריה של טענתה. לעיריה, ציבור

 16 קושי יוצר, לעיריה הקרקע את להחכיר ישראל מקרקעי רשות של הסכמה ישנה א� א 

 17 ובלתי לקונית לדחייה זכתה, כמקובל ציבור לצרכי הפקעה של הוראה לקבוע יש וכי, וסרבול

 18 הקבוע הסעי%, ל"הותמ נציגת י"ע בדיו� שהובהר כפי" כי שציינה, החוקרת של מנומקת

 19 ח"לדו 24' ע". (... לממשלה המשפטי ליוע+ המשנה י"ע שאושר סעי% הינו בתכנית

 20 אינה, לממשלה המשפטי ליוע. המשנה ידי על אושר שהסעי) העובדה, הכבוד בכל). החוקרת

 21 באמת שנית� יתכ�. לדחותה מספיק טע  מהווה ואינה להתנגדות ממש של מענה מהווה

 22 מדוע מושכל באופ� לנמק חובה קיימת א�, שלא ויתכ� החכרה של במנגנו� להסתפק ובתמי 

 23  .נעשה שלא דבר, זה בעני� העיריה של התנגדותה נדחתה

  24 

 25  דרשה אשר, העיריה של התנגדותה לדחיית הנוגע בכל שאת ביתר עצמה על חזרה זו תקלה .75

 26 לה שייגר  נזק כל בגי� שיפוי כתב לה להעביר המדינה את המחייבת הוראה בתכנית לכלול

 27. התכנית של בעטייה, והבניה התכנו� לחוק 197' ס לפי העיריה נגד שתוגשנה תביעות עקב
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 1 החוקרת ידי על נדחתה זה בעני� העיריה של התנגדותה, נכבדה בסוגייה שמדובר למרות, בר 

 2, הפרוייקט יזמי נציגי לדברי בהתא�. ההתנגדות את לדחות ממליצה אני: "הבא בנימוק

 3 של בהנמקה מדובר לא כא� ג ). החוקרת ח"לדו 25' ע" (.שיפוי כתבי מספקת אינה י"רמ

 4. שיפוי בכתב הצור� בשאלת מוריד או מעלה אינו ישראל מקרקעי רשות של הנוהג שכ�, ממש

 5 לדיד� צור� אי� מדוע המשיבות כח באת מפי הסבר לראשונה נית�, בעתירה הדיו� במהל� רק

 6 מחמת לעיריה כלשהו נזק להגר  צפוי שלא היא הטענה( שיפוי כתבי בהפקדת המשיבות של

 7 אי� וממילא, ההשבחה היטלי קופת מתו� יכוסה הוא, נזק ייגר  א  וכי, התכנית אישור

 8 בזמ� זכר כל לה שאי�, שבדיעבד בהנמקה מדובר, שכאמור אלא), שיפוי כתב בהפקדת צור�

 9  . אמת

  10 

 11 לשלביות הנוגע בכל המשפט בית התערבות את המצדיק פג  שנפל מצאתי לא, זאת לעומת .76

 12 יבוצעו המגורי  שמבני זה במוב� הביצוע שלבי את קובע לתכנית 7.2' ס. התכנית של הביצוע

 13 המורכב מלווה צוות יוק  וכי, ההרחבה לצרכי הנדרשות התשתית מערכות ביצוע ע  בבד בד

 14 הדיור יחידות מימוש את יבח� אשר, העיריה מנציגי וכ� שוני  ממשלה משרדי של מנציגי 

 15 תנאי כי נקבע עוד. הציבורית ולתחבורה 461 לדר� והחיבורי  התחבורה להיבטי ביחס

 16 לא, אכ�. המלווה הצוות אישור הוא בניה היתרי למת� וכ� ופיתוח בינוי תכניות לאישור

 17 פג  מהווה אינה מסויימת גמישות א�, לקבוע העותרות שמבקשות כפי קשיח במנגנו� מדובר

 18, התכנית בגו) ונקבעו הוגדרו השלביות עקרונות, דבר של בסופו. שיפוטית התערבות המצדיק

 19. לשנות� ולא, אלה הוראות של יישומ� את לוודא ורק א� הוא המלווה הצוות של ותפקידו

 20 כפי הביצוע שלביות את מייש  רק אלא, תכנוניות הוראות קובע איננו המלווה הצוות

 21 עיריית 8077/14 ."בבג שנאמרו הדברי  לעניננו יפי . לתכנית 7.2' בס מראש שנקבעה

 22  ):22.12.2015, בנבו פורס ( ולבניה לתכנו� הארצית המועצה' נ יוקנע�

  23 

 24 תכנונית תפיסה היא כשלעצמה זו תפיסה, דיוננו של קודמי� בחלקי� שקבענו כפי"

 25 להבטיח האפשרות לבי� תכנונית ודאות ליצור הרצו� בי� סביר איזו� המגלמת אפשרית

 26 על שתעמוד, יבשתי מתק� בהקמת הצור( בדבר השאלה. ההיתר בשלב תפקודית גמישות

 27 שאלה ג� היא, מקצועית שאלה היותה בצד, התמהיל בשאלת ההכרעה במועד הפרק



  
משפט לענייני� �יפו בשבתו כבית �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  מנהליי�
    

כפר אזר מושב עובדי� להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ'  67657�11�17 עת"מ
  הועדה הארצית לתכנו� ולבניה של מתחמי� מועדפי� לדיור ואח'

  
  ג� נ' ועדת השרי� לענייני דיור בממשלת ישראל ואח' �ית רמתיעיר 30761�12�17עת"מ 

  
   2018אוגוסט  09                                                                                                           

  
   

 32מתו�  30

 1 הקמת של והמורכבות הניכרות מההשלכות נובע העותרי� של חשש�. מובהקת תכנונית

 2 יש, אלה מתקני� הקמת של ההיק% רחבות ההשלכות נוכח, בר�. ... ביבשה קבלה תחנת

 3 ידי על, התכנוני במישור בהכרעה ג� – הממונה של" המקצועית" ההכרעה בצד – צור(

 4  ).111 בפסקה" (.תכנו� מוסד

  5 

 6 הפגיעה את להקטי� כדי אית� רפאל דר� את להסיט מקו  יש כי העיריה טוענת לבסו) .77

 7 בעני� התנגדותה את לדחות החוקרת נימוקי וכי, אפעל רמת היישוב לתושבי להגר  הצפוייה

 8 ההתנגדות את לדחות המלצתה את נימקה החוקרת. הביקורת במבח� עומדי  אינ  זה

 9 להסטת איגוד� ושל ע"נת של הסכמות ניתנו שלא בכ� וכ� התכנית של הזמני  לוחות בהארכת

 10 מקו  היה ולכ�, הדר� להסטת מתנגדות אינ� איגוד� וג  ע"נת ג , העיריה לטענת. הדר�

 11 העיריה לטענת מדובר, התכנית של הזמני  לוחות להארכת הנוגע בכל. ההתנגדות את לקבל

 12  . עובדתית תשתית בכל מגובה שאינה סתמית באמירה

  13 

� 14  . ההתנגדות את לדחות החוקרת של בהמלצתה פג  שנפל מצאתי לא, זה בעני

  15 

 16 25 מנספח כעולה. הדר� להסטת התנגדות� את הסירו אכ� ואיגוד� ע"נת א  רב ספק, ראשית

 17 ובלבד הדר� להסטת התנגדות לה שאי� ע"נת הודיעה 7.9.2017 ביו , העיריה לעתירת

 18 הודיעה 24.9.2017 ביו , עקא דא. ל"הרק הקמת לטובת מספקי  התארגנות שטחי שיישמרו

 19 זמי� חלופי התארגנות שטח אי�" וכי" ... הדר( תוואי להסטת בתוק% מתנגדת" היא כי ע"נת

 20 הודעת( ידוע בלתי במועד. סותרות עמדות הציגה איגוד� ג " .הסגול הקו להקמת לעבודות

 21, הדר� להסטת התנגדותה את מסירה שהיא הודיעה היא) תארי� נטולת האלקטרוני הדואר

 22, ואכ�. לכ� התנגדותה על הודיעה היא) העיריה לעתירת 26 נספח( 18.9.2018 מיו  במכתב א�

 23 שה  חלופיי  התארגנות שטחי במציאת מותנית ע"נת של הסכמתה כי מצאה החוקרת

 24 מדובר כי דומה. להסטה איגוד� של הסכמה כלל ראתה לא כי וציינה, משמעותיי  שטחי 

 25  .מבוססת בקביעה

  26 
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 1 ח"לדו 7 *ו 6' בע, החוקרת של היטב ומנומקת נרחבת התייחסות ניתנה זה בעני�, שנית

 2 לנקודה עד', מ 30 *בכ התכנית במסגרת מזרחה הוסטה כבר הדר� כי הובהר בה, שהכינה

 3 את שוקלי� כאשר" וכי, �"השפד של הביוב תא על לעלות מבלי האפשרית ביותר המזרחית

� 4 הכביש של בהסטה להיווצר שעשוייה אפעל רמת של הקיצוניי� לבתי� התועלת בי� האיזו

 5 של הזמני� לוחות הארכת מבחינת להיווצר שעלולות העלויות לבי� מטרי� מספר בעוד

 6 בצורה נוטה הכ% כי סבורה אני בתכנית הפגיעה ומבחינת הקו לתכנו� א% ואולי התכנית

 7 התכנית היו  כבר כי החוקרת ציינה עוד" .שהוא כפי התכנו� השארת לכיוו� משמעותית

 8 בקביעות מדובר. הדר� תוואי לבי� אפעל רמת של הקיצוניי  הבתי  בי� סביר מרחק מציעה

 9 מצאתי לא, ומשכ�, החוקרת של המקצועי הדעת שיקול בליבת המצויות, מובהקות תכנוניות

 10  .בה� להתערב עילה

  11 

 12  דבר סו%

  13 

 14 המשנה ועדת ושל ל"הותמ של שהחלטותיה� זה במוב� מתקבלות העתירות, דבר של סיכומו .78

 15 בכפו) התכנית את ולאשר לתכנית בקשר שהוגשו ההתנגדויות את לדחות, 25.10.2017 מיו 

 16 להורות הא  תשקול אשר, ל"הותמ אל יוחזר בתכנית הדיו�. מבוטלות *מסויימי  לתיקוני 

 17 ושטחי הפתוחי  הציבוריי  השטחי , הציבור מבני לעני� אשר, חדשה תכנית הכנת על

 18 בלבד ובאלה, ובסביבתה בתכנית הנכללות הדיור יחידות בצרכי תתחשב ,והמסחר התעסוקה

 19 התכנית מ� הנובעות הכלכליות בהשלכות ג  תתחשב, והמסחר התעסוקה שטחי של ובהקשר(

 20, המחוזית לוועדה שהיא כפי התכנית העברת על להורות הא  או), המקומית לרשות ביחס

 21 .לחוק) ג(13' ס לפי לסמכותה בהתא  וזאת

  22 

 23  .4 20,000 של בס� האגודה בהוצאות תישאנה המשיבות .79

  24 

 25  נוכח התוצאה, אי� צו להוצאות בנוגע לעיריה.

  26 

 27  .לצדדי  הדי� פסק את תשלח המזכירות .80
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� 1  , בהעדר הצדדי .2018אוגוסט  09, כ"ח אב תשע"חהיו ,  נית
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