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פסק דין
לפניי ערעור על החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז תל אביב מיום  19.2.15בערר
קא( 11/95036/להלן :ועדת הערר) .וועדת הערר ,דחתה את ערר המערערים על החלטת הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קריית אונו (להלן :הוועדה המקומית) לדחות את תביעות הפיצויים
שהגישו המערערים בהתאם לסעיף  197לחוק התכנון והבנייה .המערערים טענו לפני הוועדה
המקומית ולפני וועדת הערר לפגיעה נטענת בחלקותיהם עקב אישורה של תכנית קא 380/שמטרתה
הקמת מתחם מגורים בסמוך לבתי המערערים.
 .1העובדות וההליכים שלעניין
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א .רקע כללי
על המקרקעין נשוא ההליך חלה ,קודם לתכנית מכוחה ההוגשה תביעת הפיצויים ,תכנית במ172/02/
משנת ( 1994להלן :התכנית הראשונה) ,במסגרתה תוכנן מתחם של כ 100-דונם לכ 400-יחידות
דיור ,שטחי ומבני ציבור .בשעתו מרבית הקרקע הייתה בבעלות ממ"י דאז ,ובחכירת המשיבה ,2
אזורים בנין ( )1965בע"מ ,לשעבר :חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (להלן :המשיבה  2או חברת
שו"פ) למעט שטח של כ 10-דונם (מבנן אחד) שהוא רובו בבעלות פרטית .המבנן הפרטי הוא המבנן
נשוא תביעת הפיצוי של המערערים.
בעת ההליכים לפרסום תכנית קא 380/למתן תוקף חתמה המשיבה  ,2ביום  ,22.11.05על כתב
התחייבות לשיפוי בגין כל תביעות הפיצויים שתוגשנה כנגד הוועדה המקומית בגין אישורה של
התכנית.
ביום  28.2.08פורסמה למתן תוקף תכנית קא 380/בי.פ 5781 .מיום ( 28.2.08להלן :תכנית קא380/
או התכנית ) על חלק משטח השכונה .תכנית זו אינה חלה על החלקה הפרטית ,החלקה בה טוענים
המערערים לזכויות .מטרת התכנית הינה הקמת מתחם מגורים בין  304יחידות דיור ,מבני ציבור
ודרכי גישה (תקנון התכנית צורף כנספח א' לתגובת הועדה המקומית).
ביום  27.2.11הגישו המערערים לוועדה המקומית תביעות לתשלום פיצויים בהתאם לסעיף 197
לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 1965-להלן :החוק) .התביעה הוגשה בשל פגיעה נטענת בחלקות
המערערים ,עקב אישורה של תכנית קא .380/תביעות הפיצויים הוגשו בגין פגיעה נטענת של התכנית
בחלקות  587ו 595-592-שבגוש  6490בקריית אונו.
ביום  20.7.11החליטה הוועדה המקומית לדחות את תביעות הפיצויים (החלטתה צורפה כנספח 2
לכתב הערעור) .החלטת הועדה המקומית מבוססת על חוות דעת משפטית של היועמ"ש לוועדה
המקומית (חוות הדעת צורפה כנספח ג' לתגובת הועדה המקומית) ,ולנוכח התייחסות חברת שו"פ
לכתב התביעה שכללה שלש חוות דעת .האחת ,חוות דעת שמאית של שמאי המקרקעין מר משה
פרידמן (צורפה כנספח ד' לתגובת הוועדה המקומית) ,השנייה ,חוות דעת מומחים לאיכות הסביבה
שהוכנה בידי ד"ר רון לשם מטעם חברת לשם-שפר איכות סביבה בע"מ והשלישית ,חוות דעת
תחבורתית שהוכנה ע"י מר גור פוקס ,מטעם חברת דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ.
ביום  21.9.11הגישו המערערים ערר ,בהתאם לסעיף  198לחוק על החלטת הועדה המקומית (כתב
הערר וכתב התשובה ,ללא הנספחים ,צורפו כנספחים ה' ו-ו' לתגובת הועדה המקומית) .ועדת הערר
בהחלטתה נשוא הערעור דחתה את הערר במלואו.
.1ב .החלטת הועדה המקומית
הועדה המקומית דחתה את תביעת הפיצויים של המערערים מארבעה נימוקים מרכזיים .הנימוק
הראשון לדחייה היה כי המערערים לא הוכיחו את זכויותיהם במקרקעין במועד הקובע; השני ,כי
החלקות נשוא התביעות אינן גובלות בתכנית קא 380/כנדרש בסעיף  197לחוק .הנימוק השלישי
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לדחיה היה כי המערערים לא הוכיחו כי תכנית קא 380/פגעה בתכונות המקרקעין ולבסוף ,כי
המערערים לא הוכיחו בראיות ובעסקאות כי תכנית קא 380/פגעה בשווי במקרקעין.

.1ג .החלטת ועדת הערר
ועדת הערר בהחלטתה דחתה כשני שליש מתביעת הפיצויים על הסף בשל העובדה שהמערערים לא
הוכיחו את זכויותיהם בחלקות נשוא ההליך .יתרת התביעה ,לגביה הוכיחו חלק מהמערערים כי היו
בעלי זכויות בחלק מהחלקות ,נדחתה בשל העובדה שהמקרקעין שנפגעו לטענת העוררים ,אינם
גובלים בתכנית קא 380/כנדרש בחוק.
יש לציין כבר בשלב זה כי החלטת וועדת הערר מפורטת ומנומקת כנדרש .יש לציין עובדה זו כיון
שהמערערים בערעור לפניי ,טוענים כי הועדה לא נימקה את החלטתה בדבר העדר זכויות למערערים
במקרקעין ,על אף שעיון בהחלטה מלמד כי לא כך הם פני הדברים.
 .2טענות הצדדים בתמצית
.2א .טענות המערערים
המערערים טוענים כי החלטת ועדת הערר לא הייתה מדויקת דיה .לטענתם ועדת הערר הכריעה
עובדתית לגבי זכויות המערערים במקרקעין ללא תימוכין ובניגוד לראיות שהוצגו לפניה .לטענתם,
סעיף  197לחוק עוסק בפיצוי לבעלים ובעלי זכויות במקרקעין ,וועדת הערר דנה אך בזכויות הבעלות
ולא בחנה האם למערערים זכויות אחרות במקרקעין .המערערים טוענים כי אם המשיבות מקבלות
החלטה זו של ועדת הערר ,הרי שהם תובעים מהמשיבה  1השבה של כל תשלום ששילמו לעיריית
קרית אונו ולוועדה המקומית קריית אונו כבעלי זכויות באותם מקרקעין.
המערערים הוסיפו וטענו כי קביעת ועדת הערר לפיה לאדם אין זכות כלשהי במקרקעין קודם למועד
הרישום מנוגדת לסעיף  7לחוק המקרקעין ,ומאחדת בין מועד רכישת הבעלות לבין מועד הרישום.
המערערים מוסיפים לעניין הרישום ,כי רישום הזכויות היה באחריות המשיבות ,ואם החלטת ועדת
הערר תעמוד ע ל כנה ,יעודד הדבר את הרשויות להשהות את רישום הבעלות כדי להימנע מתביעת
פיצויים לפי סעיף  197לחוק.
עוד טוענים המערערים כי קביעת ועדת הערר לפיה המקרקעין אינם גובלים בתכנית ניתנה בניגוד
לדין .לטענתם החלטת ועדת הערר מעודדת יזמים לבצע הליכי תכנון באופן מלאכותי שימנע את
הפיצוי ממי שנפגע מהתכנית .התכנית הראשונה הגדירה מגרשי תכנון אחידים כמבננים .אמנם,
החלקות הקנייניות אינן גובלות בתכנית ,אך המבנן בו מצויות החלקות ,שהוא היחידה התכנונית,
גובל בתכנית קא 380/או למעשה מופרד ממנה ברחוב הולנדי מבנני צר ,המהווה אחד החריגים
לצמידות פיזית הנדרשת בחוק.
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המערערים מוסיפים וטוענים כי ועדת הערר פגעה בזכות הטיעון של המערערים ומנעה מהם הצגת
אסמכתאות המחזקות את טיעוניהם ,ומאידך קיבלה את טענות המשיבות שלו גובו בכל ראייה.
לטענתם ,כי ון שחברת שו"פ חתמה על כתב שיפוי ,הרי גם אם יוטל פיצוי ,הוא לא יוטל על הקופה
הציבורית ,שזכתה בהיטלי השבחה מכוח אישור התכנית.
המערערים מוסיפים וטוענים כי ועדת הערר התעלמה מן העובדה שהמערערים ,בכתב הערר ,ביקשו
כי ימונה שמאי מייעץ לעניין הטענות השמאיות.
המערערים מפרטים בערעור ובסיכומים את הפגיעה שנגרמה לטענתם למקרקעין .לטענת תכנית
קא 380/המוסיפה יחידות דיור רבות בשכונה ,משנה את אופי הדרך הגובלת ,מכביש גישה צר בדרך
ללא מוצא ,לכביש גישה לשכונה החדשה .המערערים מוסיפים לעניין זה כי תכנית קא 380/מהווה
שינוי מהותי באופי המקום וחורגת באופן ניכר מהתפתחות אורבנית סבירה ,שכן נוספו לה זכויות
בניה רבות .לטענתם ,די בתוספת הגובה החריגה כדי להביא את הסוגיה לבדיקה של שמאי מייעץ או
מכריע.
עוד טוענים המערערים כי שטחי הציבור על פי התכנית החדשה רוכזו בדרום השכונה לצורך הקמת
קמפוס לקריה האקדמית אונו ,ולא לטובת תושבי השכונה.
.2ב .טענות המשיבות
מרבית טיעוניהם של המשיבות  1ו 2-זהים בעיקרם ועל כן אתייחס בשלב זה לטענות שתיח
המשיבות ,ואפרט רק מקום שטיעון מסוים נטען רק ע"י אחת מהן .המשיבות מדגישות כי התערבות
בית המשפט בהחלטות ועדת הערר היא מצומצמת ,ובית המשפט לא יתערב בהחלטה אלא אם היא
אינה סבירה באופן קיצוני ,משוללת סמכות או נגועה בשיקולים או מטרות זרות ,מה שלא נטען ולא
הוכח במקרה זה.
המשיבות מאמצות את מסקנות ועדת הערר וטוענת כי המערערים לא הוכיחו כנדרש את זכויותיהם
בחלקות ,עובר למועד אישור תכנית קא .380/לטענתן ,אין לקבל לעניין זה מסמכים וראיות חדשים
שצירפו המערערים במסגרת הערעור .המשיבות מוסיפות לעניין זה כי כל המסמכים החדשים
עליהם מבקשים המערערים להתבסס להוכחת זכויותיהם ,היו ברשותם עובר להגשת תביעת
הפיצויים ,ויכולים היו להגישם הן לוועדה ,הן לוועדת הערר ולא עשו כן .הוועדה המקומית מדגישה
לעניין זה כי אחד הנימוקים המרכזיים בהחלטתה שלה לדחות את תביעת המערערים הייתה כי
התובעים לפניה ,המערערים כאן ,לא הוכיחו את זכויותיהם במקרקעין .לאור האמור ,ברור היה שזו
שאלה השנויה במחלוקת ,והיה על המערערים להתמודד עם טענה זו .ואכן .המערערים צירפו ראיות
לכתב הערר מטעמם ,כמו נסחי רישום ,אך ועדת הערר קבעה ,בהתחשב באותן ראיות ,כי אין
למערערים זכויות לפחות בחלק מהחלקות .גם בעקבות תשובת הועדה המקומית לועדת הערר לא
ביקשו המערערים להגיש ראיות נוספות.
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המשיבות מוסיפות וטוענות כי מכל מקום ,גם לו היו המערערים בעלי זכויות במקרקעין ,לא היו
זוכים בתביעה או בערר ,משום שהמקרקעין שלטענתם נפגעו מהתכנית ,אינם גובלים בה .המשיבות
דוחות את טענת המערערים לפיה יש לראות בחלקות המערערים יחדה תכנונית אחת הגובלת
בתכנית .לטענתן ועדת הערר התייחסה בהחלטתה לטענה זו של המערערים ודחתה אותה ,בין
השאר בהתייחס למצב התכנוני עובר לאישור תכנית קא ,380/כשמשנת  ,2007גם ההתיחסות
התכנונית הייתה לחלקות הרישומיות ולא כאל קומפלקס תכנוני אחד .בנוסף ,כך טוענות המשיבות,
גם אם היה ניתן לראות בחלקות המערערים קומפלקס תכנוני אחד הרי קיים חיץ בינן לבין התכנית.
המשיבות התייחסו גם לפגיעה הנטענת עליה עמדו המערערים וטענו ראשית ,כי מדובר בעניין
שבמומחיות; שנית טענו ,כי טענותיהן מבוססות על חוות דעת מקצועיות הן שמאיות ,הן בנושא
איכות הסביבה ,הן בנושאי תחבורה שהוגשו לוועדה המקומית ע"י חברת שו"פ במסגרת ההליך
בוועדה המקומית .הוועדה המקומית הוסיפה וטענה לגופו של עניין ,כי הגדלת הצפיפות בחלקה
הדרומי של השכונה ,כשהמבנן של המערערים הוא בחלקה הצפוני אינו משפיע על המקרקעין.
בנוסף ,טוענת הועדה המקומית כי הגדלת הצפיפות באזור עירוני אינה פוגעת בשווי הדירות .אשר
לטענות בדבר הגדלת נפח התנועה או הסיכון להולכי רגל ,טוענת הועדה המקומית כי ככל שאלו
קיימים ,נפסק כי אין מדובר בפגיעה כתוצאה מתכנית .בנוסף ,כך לטענת הועדה ,חלק מהתכנית
משביחה בהוספת דרכים ,מקומות חניה ושטחים לצרכי ציבור .חברת שו"פ מוסיפה וטוענת כי גם לו
היה מוכח נזק כלשהו ,שלא הוכח ,לטענתה ,הוא היה עומד במבחני סעיף  200לחוק.
המשיבה  2מוסיפה וטוענת כנגד ערעורה של הגב' שרה לוין שלא הייתה צד להליך לפניי וועדת הערר.
דיון והכרעה
 .3היקף ההתערבות של בית המשפט בהחלטות וועדת הערר
בטרם אדון בטענות הצדדים לגופם של דברים ,אזכיר מושכלות יסוד ,באשר להיקף ההתערבות של
בית משפט זה בהחלטות מוסד תכנוני; כידוע ,התפקיד והסמכות לעסוק בתכנון מסורים לרשויות
התכנון ,אשר בידיהן הכלים והידע המקצועי לעשות כן .בית המשפט העליון חזר ופסק ,כי בית
המשפט לא נועד לשמש כמוסד תכנון או כמוסד תכנון-על ,העומד מעל רשויות התכנון המוסמכות
(ראו ,בין רבים :עע"מ  402/03עמותת העצמאים באילת (לשכת המסחר) נ' ועדת ערר לתכנון
ולבנייה ,מחוז דרום ,פ"ד נח( ;)2004( 199 )3בג"ץ  10242/03מילובלובסקי נ' המועצה הארצית
לתכנון ולבניה ,פ"ד נח( ;)2004( 678 ,673 )6עע"מ  2273/03אי התכלת שותפות כללית נ' החברה
להגנת הטבע [פורסם בנבו] ( ;)2006עע"מ  3478/07גדעון ביקל נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז מרכז[ ,פורסם בנבו] פסקה  ;)2009( 30עע"מ  9057/09דן איגנר נ' השמורה בע"מ [פורסם
בנבו] ( ;)2010עע"מ  4881/08אלמוג אילת (מ.ד.ע 2000 ).בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה
אילת [פורסם בנבו] ( ;)2010בג"צ  3017/05חברת הזרע ( )1939בע"מ נ' המועצה הארצית לתכנון
ובניה ,משרד הפנים [פורסם בנבו] ( ;)2011עע"מ  6937/11הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום
השרון נ' רחל שטרית [פורסם בנבו] ( )2013ובג"ץ  6572/13יעקב ברקאי נ' שר הפנים [פורסם
בנבו] ( .)2014אכן" ,בית-המשפט אינו שם עצמו בנעליהן של רשויות התכנון ואין הוא מעמיד את
שיקול דעתו שלו תחת שיקול דעתן המקצועי של אותן רשויות" (עע"מ  2418/05מילגרום נ'
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הוועדה המחוזית לתכנון ובניה[ ,פורסם בנבו] פסקה  9לפסק דינה של כב' השופטת א' חיות (.))2005
התערבות בית המשפט בפעילותם של מוסדות התכנון מוגבלת למקרים בהם התקיימו עילות
מובהקות כדוגמת חריגה מסמכות ,חוסר תום לב או חריגה קיצונית ממתחם הסבירות.
 .4האם הוכיחו המערערים כי הם בעלי זכויות המקנות להם זכות תביעה מכוח סעיף  197לחוק
.4א .מי זכאי לפיצוי מכוח סעיף  197לחוק
הנימוק המרכזי בשלו דחתה הוועדה המקומית את מרבית התביעה היה כי למערערים לא היו
זכויות במקרקעין שלטענתם נפגעו מהתכנית – במועד הקובע ( .)28.2.08בכתב הערר לפני וועדת
הערר תקפו העוררים קביעה זו של הוועדה המקומית ,ואף הוסיפו מסמכים לעניין זה לפניי וועדת
הערר .הוועדה המקומית ,בתשובתה לערר ציינה כי גם מהמסמכים הנוספים שצירפו לא עולה כי
העוררים היו בעלי זכויות במקרקעין במועד הקובע .היינו ,נושא זה היה במחלוקת מפורשת בין
הצדדים לפניי ועדת הערר ,והעוררים ,אף הוסיפו מסמכים לפני וועדת הערר .וועדת הערר לאחר
שבחנה הן את המסמכים שהוגשו לוועדה המקומית ,הן את המסמכים הנוספים שהוגשו לה
במסגרת הערר ,קבעה כי לגבי מרבית התביעה לא הוכיחו כלל ועיקר את זכויותיהם במקרקעין
שנפגעו ,לטענתם ,מהתכנית.
סעיף  197לחוק קובע כדלקמן:
"(א) נפגעו על ידי תכנית ,שלא בדרך הפקעה ,מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית
או גובלים עמו ,מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות
בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית ,בכפוף לאמור בסעיף .200
(ב) התביעה לפיצויים תוגש למשרדי הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום
תחילת תקפה של התכנית; שר האוצר רשאי להאריך את התקופה האמורה,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,אף אם כבר עברה התקופה.".
התנאי הראשון שעל המערערים לעמוד בו הוא כי התובע היה" :בעל מקרקעין או בעל זכות בהם
ביום תחילתה של תכנית".

.4ב .זכויות המערערים במקרקעין
המערערים הגישו תביעה לקבלת פיצוי בגין חלקות  594 ,593 ,592 ,587ו 595-בגוש  .6490ועדת הערר
קבעה כי המסמכים שהגישו המערערים היו חסרים ,ונתחה את המסמכים שהוגשו בהרחבה (עמ' 3-
 5להחלטת ועדת הערר) .ועדת הערר קבעה קבעה כי בחלקות  593ו 594-לא היו זכויות במועד הקובע
למי המערערים ,שכן הזכויות בחלקה זו נרכשו מכוח מכר בשנת  ,2009לאחר המועד הקובע .ועדת
הערר הוסיפה וקבעה כי אינה יכולה לקבל את טענת המערערים לפיה לא היו בעלי זכויות כי
הזכויות נרשמו באיחור ,כיון שטענה זו נטענה כטענה בעלמא ללא כל ראיות לתמוך .על כן כשני
שליש מהתביעה נדחתה.
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אשר לחלקות  587ו 592-קבעה הועדה כי התביעה והערר אינם מפרטים את זכויות התובעים
בחלקות השונות ,ואף לא מבחינים בין התובעים השונים על פי חלקם היחסי .הועדה קבעה כי
בחלקה  587בתאריך  11.11.07נרשמו גיא לוין ,מרים לזר ואריה לזר כבעלים בחלקה זו מכוח
חלוקה והיו בעלי זכויות בחלקה במועד הקובע .בתאריך  ,8.1.09לאחר המועד הקובע רכשו מר גיל
לוין ,מר אליק לוין ומר יוסף רבין בעלות בחלקה מכוח מכר ללא תמורה ולא היו בעלי זכויות במועד
הקובע .אשר לחלקה  592קבעה הוועדה כי בתאריך  11.11.07רכשו גיל לוין ,רחל רבין ,יוסף רבין
ויובל רבין בעלות מכוח חלוקה והיו בעלי זכויות במועד הקובע .הועדה הוסיפה וקבעה כי בחלקה
 587יש לייחס למערערים  35.5%מהזכויות בחלקה ,ולגבי חלקה  ,592יש לייחס למערערים זכויות
ב 33%-מהחלקה.
לגבי חלקה  595זו הובאה ,כך לדברי המערערים למען שלמות התמונה ,כחלק מהמבנן ,ולא נטענה
בה פגיעה ,כך שללא קשר לזכויות התובעים לא היה מקום לפצות בגינה.
בע"א  10182/07אלונית בניה ופיתוח בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל (פורסם בנבו,
 ,) 23.12.2009נפסק כי על וועדת הערר להכריע בשאלת זכות העוררים במקרקעין .כב' השופטת
(כתארה אז ,לימים הנשיאה) מ' נאור ,קבעה ,בפסקה  5לפסק דינה כי:
"לדעתי לא היה מקום לכך שועדת הערר תפנה את הצדדים לערכאה אחרת לשם
הכרעה בדבר מעמדם של המערערים לעניין סעיף  197הנ"ל .הועדה הייתה חייבת
להכריע בסוגיה האמורה וכל קביעה שלה ,בין במסגרת החלטה בטענה מקדמית ובין
במסגרת החלטה סופית ,יכולה הייתה לעמוד לביקורת שיפוטית .כך לדעתי ראוי כי
ועדות ערר יפעלו גם בעתיד .לועדת הערר הייתה סמכות להכריע בעניין כפי הבנתה"
במקרה זה הכריעה וועדת הערר בעניין זכויות המערערים במקרקעין ,ובדין עשתה כן.
המערערים בערעור ובסיכומים טענו כי ועדת הערר קבעה כי המערערים לא היו בעלי זכויות
במ4רבית השטח לו הם טוענים במועד הקובע ,וזאת ,כלשונם" :ללא שיש בפני ועדת הערר
אסמכתא כלשהי הקובעת שהתובעים (הם המערערים בהליך דנן) לא היו הבעלים במועד הקובע"
(סעיף  24לערעור) .עוד טוענים המערערים כי גם אם סברה הוועדה כי אין למערערים בעלות
במקרקעין ,היה עליה לבדוק האם יש להם זכויות אחרות במקרקעין ,מכוחם יוכלו לתבוע פיצוי על
פי סעיף  197לחוק.
בפתח הדברים יש לציין כי נטל ההוכחה ,בתביעת פיצויים לפי סעיף  197לחוק מוטל ,מטבע
הדברים ,על התובע פיצוי ,בבחינת "המוציא מחברו" .על התובעים להוכיח כי הם עומדים בתנאי
הסעיף כאשר התנאי הראשון הוא כאמור היותם בעלי זכויות במקרקעין .הועדה קבעה כי אינם
בעלי זכויות במקרקעין כיון שלא תמכו זאת באסמכתאות .המערערים בחרו לצרף נסחי רישום
בלבד .וועדת הערר ניתחה את נסחי הרישום וקבעה את ממצאיה על סמך נסחי הרישום ,כמפורט
בהרחבה בהחלטתה .עיון בנסחי הרישום ובהחלטת ועדת הערר מלמד כי ועדת הערר קבעה את
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שקבעה על פי הנתונים שהיו לפניה ,כשמדובר בממצאים עובדתיים על סמך המסמכים שבחרו
המערערים להגיש.
ב"כ העוררים לפני וועדת הערר ,עו"ד עדני ,טען לפני הועדה (עמ'  2לפרוטוקול הדיון בערר ,ש' ,10-6
צורף כנספח  3לערעור) ,כי צורפו הן נסחי טאבו ,הו נסחי טאבו היסטוריים ,וציין כי הרישום היה
"מאוחר מדי" אך לא צרף אסמכתאות לעניין זה אלא הוסיף כי" :במידת הצורך נוכן להכין
איזושהי השלמת טיעון בעניין זה" .יו"ר הוועדה עו"ד גילת אייל ביקשה מב"כ העוררים להפנות את
הווע דה באופן קונקרטי לנסחים בכדי להבהיר את זכויות התובעים בכל חלקה וחלקה (עמ'  2לפר'
הדיון בערר ,ש'  .)14-13אולם בתגובה חוזר ב"כ העוררים על טענותיו הכלליות .עו"ד עדני הוסיף כי
מבדיקה שערכו מרשיו הם מצאו כי שילמו היטלי השבחה על זכויותיהם לפני שנת  .2008ב"כ הועדה
המקומית בוועדת הערר ,עו"ד שפירא ,פרט לגבי כלל החלקות וציין כי לו היו לפני הועדה הסכמי
הרכישה הרלבנטיים ניתן היה לבדוק חלק מהעסקאות בהן לא הכירה הועדה ,משום שהרישום של
העברת הזכויות מאוחר למועד הקובע .עו"ד שפירא ציין כי לאור הלטת הוועדה המקומית הוא ציפה
שיוגשו מסמכים נוספים ,או לכל הפחות פירוט לגבי הזכויות של התובעים השונים בחלקות השונות,
אך דבר לא נעשה .גם עו"ד באום ,ב"כ שו"פ ,ציין בוועדת הערר כי ציפה שהעוררים יגישו לוועדת
הערר מסמך מסודר עם הזכויות של כל אחד מהם לגבי כל חלקה וחלקה .הוא עצמו הכין מסמך כזה
על סמך המסמכים שהוגשו לוועדת הערר .עו"ד עדני השיב כי הועדה המקומית דחתה את התביעה
בצורה גורפת ,ועל כן לא פרטו לגבי הזכויות בוועדת הערר .לטענתו לא הייתה כל בעיה לפרט כפי
שנדרש.
המערערים טוענים כי הוועדה המקומית לא טענה בתשובתה לערעור או בסיכומיה כי המערערים לא
היו בעלי זכויות במועד הקובע ,אלא כי לא הוכיחו זאת .זאת ,כיון שלטענתם ,הועדה יודעת כי הם
היו בעלי זכויות במועד הקובע .אין לקבל טענה זו .על הטוען לזכות להתכבד ולהוכיחה .יש להדגיש
כי אין מדובר בזכויות במקרקעין בכלל ,אלא בזכויות במקרקעין במועד הקובע .המערערים לא
הוכיחו את זכויותיהם ,ואין להם להלין בעניין זה על עצמם ולא על הוועדה המקומית.
המערערים מוסיפים וטוענים כי אם ייקבע כי לא היו בעלי זכויות בחלק מהמקרקעין ,כפי שקבעה
וועדת הערר ,הרי שהדבר נובע מכך שבשל הליכי פרצלציה של המתחם נמנע מהם לרשום את
זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין ,ולא יתכן כי הם יפגעו בשל מחדליה של הועדה המקומית.
אולם ,המערערים לא העלו טענה זו לפני וועדת הערר אלא מהשפה ולחוץ ,ולא המציאו ראיות
לתמוך בכך .על כן בדין קבעה ועדת הערר כי המערערים לא הוכיחו את זכויותיהם בחלק
מהמקרקעין.
.4ג .המסמכים שנוספו ערעור
במסגרת הערעור הציגו המערערים מסמכים וראיות חדשים ,שלא הוגשו לא לוועדה המקומית ,ואף
לא לוועדת הערר .המערערים טוענים כי במסמכים אלו יש להוכיח את בעלותם בחלקות עוד לפני
שנת  .2008ראשית ,יש לציין כי המערערים לא הגישו כל מסמך למעט נסחי רישום ,לגבי חלקות 593
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ו , 594-לגביהן קבעה וועדת הערר כי בהן אין למערערים כל זכות ,ועל כן לעניין זה אין לי אלא לאמץ
את מסקנות וועדת הערר.
אשר לחלקות  587ו ,592-ועדת הערר הכירה בחלק מזכויות המערערים .גם לגבי חלקה  592לא
הגישו המערערים מסמכים נוספים ועל כן יש לקבל את מסקנות וועדת הערר ,המבוססות על
המסמכים שהוגשו לפנייה ,גם לגבי חלקה זו.
לגבי חלקה  587הכירה הועדה ב 35.5%-מהחלקה בה היו זכויות לגיא לוין ,מרים לזר ואריה לזר,
ודחתה את טענות המערערים לגבי גיל לוין אליק לוין ויוסף רבין .חלקה  587הייתה בעבר חלקות
 112ו .108-לגבי חלקה זו צירפו המערערים לערעור מסמכים הנוגעים להעברה מאליק לוין לגיל לוין,
בשנת  , 2005כך שעל פני הדברים למר אליק לוין היו זכויות בחלקה במועד הקובע .נספח  4הינו שטר
מכר של העברה ללא תמורה מאליק לוין לגיל לוין בחלקה ( 108כיום חלקה  )587של 1/4
מהמקרקעין באותה חלקה ,מתוך מחצית הזכויות שבידי המוכר ,כך שלאחר המכר נותרו בידי
המוכר רבע מהזכויות בחלקה; נספח  5הינו העתק הצהרה על רכישת זכויות במקרקעין מאליק לוין
לגיל לוין מיום  7.11.2005מדובר במכר ללא תמורה מאב לבן .ועדת הערר דחתה את הטענות לגבי
זכויותיהם בחלקה כיון שהעברה ללא תמורה זו נרשמה בשנת  2009לאחר המועד הקובע .נספח 6
הינו העתק רישום הזכויות של חלקה ( 108כיום חלקה  ;)587נספח  7הינו העתק רישום היסטורי
מפנקס הזכויות של חלקה  587ולפיו אותה העברה ללא תמורה נרשמה רק בשנת  ,2009לאחר המועד
הקובע .המערערים בוועדת הערר לא הבהירו מדוע העסקה נרשמה באיחור ,ולא עשו כן גם בערעור
לפניי .כמו כן לא הבהירו ,מדוע לא הוגשו מסמכים אלו קודם לכן .נספח  8הינו העתק רישום מפנקס
הזכויות של חלקה ( 112גם היא מהווה כיום חלק מחלקה חלקה  ;)587נספח  9הינו העמוד הראשון
מהסכם רכישה בין יוסף רבין לבין יורשי מר יעקב שטרוזברג ז"ל מיום  18.9.06לפיו מכרו היורשים
ליוסף רבין מחצית חלקה ( 112כיום חלקה  .)587גם לעניין זה לא הובהר מדוע הזכויות נרשמו
באיחור ומדוע ההסכם לא הומצא לוועדת הערר.
המערערים מבקשים כי לכל הפחות יורה בית המשפט לוועדת הערר לדון בראיות החדשות .אולם,
המערערים אינם מבהירים ,כאמור ,מדוע לא הגישו את המסמכים לוועדה המקומית ולוועדת הערר
במועד .אחד מנימוקי הוועדה המקומית לדחות את תביעת המערערים היה ,כאמור ,העדר זכויות
למערערים במקרקעין במועד הקובע .לאור זאת ,היה על המערערים להגיש מסמכים נוספים לוועדת
הערר ,שכן הבינו באותו שלב כי עניין זה שנוי במחלוקת .כך מלכתחילה ,כך וודאי לאחר תשובת
הוועדה המקומית לוועדת הערר ,בה פירטה הוועדה המקומית וטענה כי גם המסמכים הנוספים
שהגישו המערערים אינם מבססים את טענתם לזכויות במקרקעין במועד הקובע .המערערים לא
עשו כן .המערערים גם לא הבהירו מדוע לא הגישו את אותן ראיות בשלבים הקודמים כנדרש.
בנוסף ,כפי שהבהרתי לעיל ,המסמכים הנוספים מתייחסים רק לחלקה אחת מתוך  4החלקות
לגביהן קבעה ועדת הערר כי אין להם בהם זכויות ,או יש להם בהן זכויות חלקיות ,וגם מטעם זה
דינן להידחות.
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בנוסף ,גם לו הייתי מקבלת את טענת המערערים ,כי למען חקר האמת יש להעביר את המסמכים,
ולו בנוגע לחלקה  587לוועדת הערר ,הרי שכפי שאפרט ,גם לגבי אותן חלקות בהן יש למערערים
זכויות ,כפי שקבעה ועדת הערר ,אין מדובר במקרקעין גובלים בתכנית ,ועל כן לא מתקיים התנאי
הנוסף הנדרש כדי לעמוד בתנאים לפיצוי מכוח סעיף  197לחוק ,ועל כן אין כל טעם להחזיר את
הדיון בשאלת הבעלות של חלק מהמערערים באחת מהחלקות לוועדת הערר.
 .5האם חלקות המערערים גובלות בתכנית
לאחר שוועדת הערר ק בעה כי לחלק מהמערערים יש זכויות בחלק מהחלקות ,היא דחתה את הערר
גם לגבי יתרת החלקות בנימוק כי חלקות המערערים אינן גובלות בתכנית ,ועל כן אינן מקימות זכות
לפיצוי .לענין זה נערך דיון מפורט ומעמיק בוועדת הערר ,דיון מקצועי תכנוני ,שלאחריו קבעה וועדת
הערר ממצאים עובדתיים .לאור האמור בפתח הדברים לגבי היקף ההתערבות בהחלטות וועדת ערר,
הרי שאין מקום כי בית משפט זה יתערב בתכנית ראו לעניין זה עע"מ  683/13רשות שדות התעופה
נ' אליהו טויטו ,פסקה  93לפסק דינו של כב' השופט ע' פוגלמן (פורסם בנבו.)2015 ,
וועדת הערר קבעה כי חלקות המערערים כלל אינן גובלות בתכנית ,כשבינן לבין שטחי התכנית
מפרידות חלקות נוספות .המערערים מצדם טוענים כי היחידה התכנונית במקרה זה היא המבננים,
ולא יחידות הרישום ,והמבנן שבו נמצאות חלקות המערערים אמנם אינו גובל בתכנית ,אך בינו לבין
התכנית מפריד רחוב הולנדי צר ,המהווה את אחד החריגים לדרישות הצמידות בסעיף  .197גם
לעניין זה צירפו המערערים ראיות נוספות בערעור ,ובהן החלטות של הוועדה המקומית ,לגבי
דרישות תכנוניות של המבנן.
ראשית ,יש לציין כי עניין זה נמצא במובהק בתחום מומחיותה של וועדת הערר ובשל כך ההתערבות
בהחלטות הוועדה בעניין זה יהיה מצומצם (ראו לעניין זה :ישראל שמעוני ,גופים מעין שיפוטיים,
שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה( 437 ,433 ,התשע"ו )2016-וכן :שרית דנה ושלום
זינגר ,דיני תכנון ובנייה( 689 ,התשע"ה ,2015-פרק ז' ,ערר על החלטות בעניין תכנית) ,שם
המחברים עומדים על חשיבות הידע המקצועי של וועדות הערר).
לגופם של דברים ,אשר לשאלה מהם מקרקעין הגובלים בתכנית ,זה נדרש בית המשפט העליון
בעע"מ  2775/01שרגא ויטנר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "שרונים" ,פ"ד ס ()2005( 230 )2
(להלן :עניין ויטנר) ,שם נקבע כי נכס ייחשב כגובל בתוכנית פוגעת אם קיימת השקה פיזית בין
התוכנית לבין הנכס ,או – באין השקה – אם בין הנכס לבין התוכנית מפרידים אחד משני אלה:
'שטח פתוח צר' או 'כביש שכונתי צר' .כך קבעה כב' השופטת כתארה אז (לימים הנשיאה) ד' ביניש
(פסקה  8לפסק דינה):
"...מכיוון שלמילה "גובל" יש בהכרח משמעות של סמיכות פיזית ממשית ,הרי שאין
ניתן ליישב עם לשון הסעיף את "הפרשנות הנורמטיבית" ...שלפיה כל מי
שמקרקעיו נפגעו על-ידי תכנית זכאי לפיצוי ,יהא מיקומם של המקרקעין אשר
יהא".
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ובהמשך ,תחת הכותרת" :אלו הם 'מקרקעין גובלים'" ,קבעה (בפיסקה  25לפסק הדין):
"...דעתנו היא כי יש לקבוע כנקודת מוצא את הכלל ,לפיו כדי לזכות בפיצוי לפי סעיף
 , 197על המקרקעין של התובע להשיק פיזית לגבול התכנית הפוגעת ,כפי שהוא
מסומן בתשריט".
אשר לחריגים ,כך נקבע בעניין ויטנר (פסקה  26לפסק דינה של כב' השופטת ד' ביניש):
"כאמור ,דעתנו היא כי כאשר ההשקה בין התכנית למקרקעין מופרעת על ידי שטח
פתוח צר ,לא יהא בכך כדי לשלול את מעמדם של המקרקעין כ"מקרקעין גובלים"
לצורך תביעת פיצויים לפי סעיף  .197כוונתנו היא למקרים שבהם ה"הפרעה"
להשקה שבין המקרקעין לתכנית היא שולית עד שיהא אבסורדי להבחין בין מקרים
אלו לבין מקרים שבהם קיימת השקה פיזית ממשית בין המקרקעין לתכנית .רציונל
זה יתקיים אפוא רק כאשר ההפרדה בין המקרקעין לתכנית היא קלה ביותר ,ושאלה
זו תיגזר מטיבו של הגורם המפריד בין המקרקעין לתכנית .על כן חריג זה יתקיים
כאשר בין המקרקעין לתכנית מצוי שטח פתוח צר ,שבדרך כלל רוחבו מטרים ספורים
בלבד ,ובגדר חריג זה עשויה להיכנס אף חציצה צרה מן הסוג שפירט הנשיא זילר
בעמ"נ הלברייך [ :]43תעלת נוי צרה שמים רדודים זורמים בה ,שביל צר המשמש את
הציבור כמעבר בין שתי חלקות ,או שדרת עצים טורית שניטעה לנוי .לעומת זאת
כאשר בין המקרקעין לתכנית מפרידה חציצה גדולה ,כגון שטח פתוח רחב או מבנה
בנוי ,לא יתקיים חריג זה.".
בבר"מ  9161/11החקלאי באר יעקב אגודה שיתופית בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מצפה אפק (פורסם בנבו ) 2014 ,דחתה ועדת הערר באותו עניין את טענת העוררים שם לפיה
מקרקעין מהווים יחידת קרקע מוגדרת ,שיכולים להיות מגרש או חלקה .ערעור לבית המשפט
המחוזי נדחה ,תוך שבית המשפט (כב' השוטפת זהבה בוסתן) קובע כי:
"אין לקבל את הפרשנות שמציעים המבקשים למונח "מקרקעין" שבסעיף  197לחוק
התכנון והבניה .מונח זה מכוון ל"יחידת קרקע" מוגדרת ,היכולה להיות" :מגרש" ,או
"חלקה רשומה" ,הכל לפי נסיבות העניין .כאשר מועלית טענה בדבר פגיעה
במקרקעין שהם מגרש בתוך חלקה ,יש לבחון את "גבילותו" של המגרש לתכנית
הפוגעת בהתאם למבחנים שנקבעו בעניין ויטנר".
כב' השופט ח' מלצר דחה את בקשת רשות הערעור על פסק הדין וקבע כי" :זאת ועוד – אחרת.
השאלה שמעמידים המבקשים במוקד בקשתם כאן איננה אלא וריאציה על השאלה שנדונה
והוכרעה על ידי בית משפט זה בעניין ויטנר".
כב' השופט מלצר הוסיף (בפסקה  16לפסק דינו) כי:
"מאידך גיסא ,קבלת פרשנותם של המבקשים עלולה ,לעיתים ,להוביל לאבסורד,
שהרי על פי הגישה המוצעת על ידי המבקשים ,כל נכס מקרקעין המצוי בתחומה של
חלקה הגובלת ב"קו הכחול" של תכנית פוגעת – ייחשב כ"מקרקעין גובלים" ,שבעל
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הזכויות בהם זכאי לקבלת פיצוי מכוח סעיף  197לחוק ,יהא המרחק של הנכס מגבול
התכנית הפוגעת אשר יהא ,ואף אם הוא רחוק במידה ניכרת מנכס אחר המצוי בסמוך
ל"קו הכחול" של תכנית .עמדה זו הועלתה גם בעניין ויטנר – ונדחתה מפורשות על
ידי בית משפט זה ,בהיותה חותרת תחת תכליתו של סעיף  197לחוק (עניין ויטנר,
בפיסקה  ,8לעיל)".
במקרה שלפניי קבעה וועדת הערר ,בהתייחסות מפורטת ומנומקת (עמ'  7-6להחלטתה) כי החלקות
לגביהן הוכחה זכות של חלק מהמערערים (חלקות  587ו )592-אינן גובלות בתחום התכנית ,הן בשל
המרחק הרב מגבול התכנית ,הן בשל קיומן של חלקות נוספות המפרידות בינן לבין התכנית.
וועדת הערר קבעה כי חלקות  587ו 592-מרוחקות משמעותית מגבולות התכנית .וועדת הערר קבעה
כי בין חלקה  592לבין גבול התכנית עוברות חלקות  595 ,594 ,593ו ,523-ואילו בין חלקה  587לגבול
התכנית עוברות חלקות ( 513או  588ו )589-ו .523-המרחק הפיסי בין חלקות אלו לגבול התכנית
עומד על כ 20-22-מ' ,כך שאינן עונות על החריג שנקבע בעניין ויטנר.
ועדת הערר התייחסה בהחלטתה גם לטענת המערערים לפיה יש להתייחס לכל החלקות במבנן,
כמתחם תכנוני אחד ,מתחם הגובל בתחום התכנית ,כיון שבינו לתכנית מבדיל כביש גישה צר.
הועדה קבעה כי לא ניתן לקבל טענה זו ממספר טעמים .ראשית ,קבעה הועדה כי מדובר בחלקות
רישומיות שונות בבעלויות שונות .עוד קבעה הוועדה כי טענות המערערים אינן עולות בקנה אחד עם
התכנית הראשונה .הוועדה קבעה כי בתכנית הראשונה ,התקפה ,תממ/במ 172/02/חולקו מגרשים 9
ו 10-למגרשי משנה ולכל מגרש שנוצר יוחסו גבולות וזכויות בניה עצמאיות כפי שעולה מטבלאות
האיזון שהוכנו לתכנית זו.
עוד קבעה וועדת הערר לעניין זה כי נושא המבננים עולה בתכנית הראשונה בשני הקשרים ,כאשר
בשניהם אין מ דובר ביחידה תכנונית .ההקשר האחד בו מופיע מבנן בתכנית ,הוא ההוראה לפיה ניתן
לבנות את הפרוייקט בשלבים ובלבד שכל שלב יכלול לפחות מבנן אחד בשלמותו (סעיף  .)14.2הועדה
מוסיפה ומציינת כי בתכנית הראשונה נקבע כי הוראת המבננים האמורה לא תחול על השטח בו
מצויים מקרקעי העותרים .ההקשר השני בו מופיעים המבננים היא בהוראה הנוגעת להיתרי בנייה
ותעודות גמר ,שם נקבע כי אלו יינתנו לאחר שלגבי כל מבנן יבוצעו תשתיות ,דרכים וחניות גובלים.
לאור האמור קבעה וועדת הערר כי הן התכנית הראשונה ,הן תכנית קא ,380/אינן רואות במבנן את
היחידה התכנונית.במסקנות אלו של ועדת הערר אין מקום כי בית המשפט יתערב.
 .6האם הייתה פגיעה במקרקעין
לאור מסקנות וועדת הערר כי מקרקעי המערערים אינם גובלים בתכנית ,לא מצאה הועדה לנכון
לדון בטענות המערערים לפגיעה במקרקעין .כיון שאמצתי את מסקנות וועדת הערר הן בנוגע
לזכ ויות המערערים ,אך בעיקר את קביעתה כי אין מדובר במקרקעין גובלים ,שוב אין מקום לדון
בטענות לעניין הפגיעה במקרקעין .בעניין ויטנר עמד בית המשפט על כך שאיזון שערך המחוקק בין
הצורך בפיצוי לבין הודאות הנדרשת הביא לכך כי ייתכן שיגרם נזק למגרשים שאינם גובלים ,ונזק
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אריה לזר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה אונו

עמנ (ת"א) 30081-04-15

זה לא יפוצה (פסקה  10לפסק הדין בעניין ויטנר) .זאת הייתה הכרעת המחוקק ויש לכבדה .על כן לא
היה מקום במסגרת ההליך לפניי להתייחס לטענות המערערים בדבר הפגיעה במקרקעין.
מאותה סיבה לא מצאתי לנכון לדון בטענות המערערים לפיהם משעה שהמשיבה  2נטלה על עמה
לשפות את המשיבה  ,1הרי שממילא לא יוטל הנטל על הקופה הציבורית.

 . 7סוף דבר
5129371

לאור כל האמור לעיל הערעור נדחה .המערערים ישלמו הוצאות לכל אחת מהמשיבות בסכום של
( ₪ 15,000סך הכל  .)₪ 30,000סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום
המלא בפועל.
54678313

ניתן היום ,ח' אייר תשע"ז 04 ,מאי  ,2017בהעדר הצדדים.

עמ"נ  15 04 30081לזר נ' ועדה מקומית לתכנון אונו 54678313

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
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