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 רקע

( הינם בעלים של שתי חלקות המשיבים)להלן  1-2והמשיבים המערערים  .1

, 17-ו 16, נחלות 13126בגוש  46-ו 47קרקע צמודות במושב בית הילל )חלקות 

 בהתאמה(. בנחלתם של המערערים בנויה רפת.

נקודתית, החלה על משק  10323פורסמה תכנית ג/ 29.07.99ביום  .2

פת ולשימושים הנלווים. שטח המערערים, ומקצה בחלקתם שטח חקלאי להקמת ר

מ"ר )שירות(. נוסף על כך קבעה  551.5-מ"ר )עיקרי( ו 2,757.5-הרפת הוגבל ל

 מ' למבנה הרפת. 4.5התכנית גובה מרבי של 

טרם אושרה התכנית הנ"ל החלו משרדי החקלאות, הגנת הסביבה והאוצר  .3

הקיימות, לשם יוזמים רפורמה במשק החלב, בגדרה ייערכו שינויים מקיפים ברפתות 

ייעול המערכות והתאמתן לדרישות המחמירות שבחו"ל )לצרכי יצוא(. חלק ניכר מן 

הרפורמה נועד לצמצום המפגעים מן הרפתות, בין היתר על ידי הגדלת שטח הרפת 

לפרה )קרי הפחתת הצפיפות(, והקמת מערכות טובות יותר לסילוק הזיהום הנוצר 

http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073/198.h
http://www.nevo.co.il/law/91073/200


 טומי קורלנדר נ' שמואל גד  11737-10-14עמנ )נצ'( 

2 

 

עודד סגירת רפתות קטנות, ויצירת מספר קטן ברפתות. בתוך כך ביקשה הרפורמה ל

של רפתות גדולות, כך שכמות החלב המיוצר תישמר, תוך ניצול יעיל יותר של 

 משאבים.

מספרה, ואותה יזמו  15815פורסמה למתן תוקף תכנית, ג/ 28.02.08ביום  .4

"(. התכנית שינתה את קודמתה בשני עיקרים: התכנית הפוגעתהמערערים )להלן: "

מ"ר )שטח שירות(,  529-מ"ר )שטח עיקרי( ו 7,413שטחי בניה לכדי תוספת 

 מטר.  10-והגדלת גובה מבני הרפת ל

בעקבות התכנית הגישו המשיבים לוועדה המקומית לתכנון ולבניה תביעה  .5

כשהם טוענים, כי התכנית הפוגעת הורידה את ערך ₪  774,000לפיצויים על סך 

של הגדלת הרפת והגבהתה, מטרדי ריח ורעש מקרקעיהם, בשל מטרד נופי שנגרם ב

כתוצאה מהגדלת הרפת והקטנת קו הבנין, קיומם של חרקים מעופפים ומזיקים 

שהתגברו כתוצאה מהגדלת הרפת, וכן אבק וזיהום אוויר היוצאים מן הרפת 

, הורידה את ערכן של 25%-המוגדלת. לשיטתם הורידה התכנית את ערך מגוריהם ב

, ופגעה בכדאיות הכלכלית של הקמת יחידות 30%-ח שלהם בשלוש יחידות אירו

 דיור נוספות. 

( דחתה את הועדה המקומיתהועדה המקומית לתכנון ולבניה )להלן גם  .6

התביעה, כיוון שהתכנית לא נועדה להגדיל את מספר הפרות ברפת, כי אם להתאים 

עה עוד, את שטח הרפת למספר הקיים של הפרות, בהתאם לרפורמה הנ"ל. היא קב

כי מקום מגורי המשיבים מרוחק מן הרפת, ומכאן שאין הם עתידים לסבול כל נזק 

כתוצאה מן התכנית. הועדה המקומית הגדילה וקבעה, כי הקטנת צפיפות הפרות 

 עשויה אף לשפר את מצבם של המשיבים.

על החלטת הועדה המקומית הוגש ערר, שהתמקד בשלושה מרכיבי נזק  .7

בים: הגדלת הרפת באלפי מ"ר, הקטנת קווי הבניין, והגבהת שהסבה התכנית למשי

 הרפת.

 ועדת הערר דחתה מיניה וביה את טענת המשיבים ביחס להקטנת קווי הבנין. 
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ככל הנוגע להגבהת הרפת סברה הועדה, כי מכיוון שהרפת סמוכה למשיבים,  

מחייבת  אפשר ונובעת מן ההגבהה הסתרה של אור ונוף. בדיקה זו, כך ועדת הערר,

 בדיקה עובדתית ושמאית.

ככל הנוגע להגדלת שטח הרפת קבעה הועדה, כי אם התכנית היתה מגדילה  

את הרפת על פי הרפורמה בלבד, הרי שהמשיבים לא היו סובלים כל מאיזה מן 

המטרדים שהם טוענים להם עתה. יתרה מכך, היא אף היתה משביחה את מצבם. אלא 

נתונים שקיבלה מאת משרד החקלאות, כי לפי מספר שועדת הערר חישבה ומצאה, מ

הפרות הקיים, ועל פי הצפיפות המופחתת הקבועה ברפורמה, צריך היה שטח הרפת 

מ"ר. מלים אחרות,  7,413מ"ר, והנה התכנית מגדילה אותה כדי  4,428לעמוד על 

מ"ר הינה הגדלה שמעבר לנדרש ברפורמה, ובכך  4,428-הגדלת שטח הרפת מעבר ל

שר וייגרם מטרד עודף למשיבים. אם אכן נגרם נזק שכזה זוהי שאלה שמאית, אפ

 ולשם מלאכה זו צריכה ועדת הערר את סיועו של שמאי.

משום הטעמים הללו מינתה ועדת הערר שמאי מכריע, על מנת שיקבע מהי  .8

ירידת הערך במקרקעיהם של המשיבים כתוצאה מאישורה של התכנית הפוגעת, 

-מ', ומהגדלת שטח הרפת מ 10-מ' ל 4.5-עת מהגבהת הרפת מירידת ערך הנוב

מ"ר )הגבול העליון של הרפת לפי הרפורמה, נוכח המספר הקיים של  4,428

על השמאי המכריע להתייחס לכל מ"ר. היא הוסיפה וציינה, כי " 7,413-הפרות( ל

הקביעות בתכנית הפוגעת, לרבות נתונים משבחים בה, ככל שקיימים, וכל 

 ".ה לצמצום המפגעים הנובעים מהתכנית, כאילו אלו בוצעו בפועלהורא

העניין הועבר, אם כן, לשמאי מכריע )מר מאיר וולקן(, וזה חיווה דעתו, כי  .9

₪  100,000אישור התכנית הפוגעת גרם לירידת ערכם של מקרקעי המשיבים בסך 

בהת מבני בשל הג בנוף ובאווירמהרפת, והפגיעה  הרעשבשני ראשים: הגדלת רמת 

 הרפת.

 2.4%אשר למפגע הרעש אמד השמאי המכריע את הפיצויים בשיעור של  

משווי הנחלה. ועדת הערר לא קיבלה מסקנה זו של השמאי, כיוון שעל פי קביעת 

המומחה, תוספת הרעש כלל אינה ניתנת לאבחנה על ידי אוזן אנושית, ואם כך הוא, 

 אה משינוי בדרגה שכזו של רעש.הרי שלא נגרם כל נזק לנחלת המשיבים כתוצ
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ככל הנוגע לפגיעה הנופית קבע השמאי המכריע ירידת ערך בשיעור של  

ש"ח. ממצא זה נתקבל על  45,000, המזכה את המשיבים בפיצויים בסך של 2%

 דעתה של ועדת הערר, והיא אימצה אותו.

זה נוסף על אלה קבעה ועדת הערר, כי אין תחולה לפטור מתשלום פיצוים,  

 .חוק התכנון והבניהל 200בסעיף הקבוע 

 טענות הצדדים –הערעור 

 על החלטה זו של ועדת הערר משיגים העוררים, בערעור שהניחו לפניי. .10

יו של שמאי מכריע. הם טוענים, כי לא טענתם הראשונה מכוונת לעצם מינו 

היה מקום למינויו של זה, הואיל והמשיבים לא עמדו בחובת ההוכחה הראשונית, 

הנדרשת על מנת להצדיק מינויו של שמאי, כיוון שחוות הדעת של המומחה מטעם 

המשיבים לקתה בליקויים שונים, ולכן לא יכולה היתה לתמוך במסקנה בדבר קיומו 

 קת המשיבים.של נזק לחל

טענתם השניה של המערערים מכוונת להחלטת ועדת הערר, לפיה התכנית  .11

פגעה פגיעה נופית בנחלת המשיבים. הם טוענים, כי בתפר שבין שתי הנחלות נטועים 

עצים המסתירים את הנוף ואת הרפת, כך שהגבהתה של זו אינה עשויה לפגוע בנוף 

י רפת מצויה במקומה מקדמא דנא, הנשקף מנחלת המשיבים. לכך הם מוסיפים, כ

ולכן אפילו נניח כי קיימת פגיעה נופית, אין היא תולדה של התכנית, כי אם של 

 המצב שקדם לה.

טענתם השלישית של המערערים מכוונת למחדלו של השמאי המכריע,  .12

שלשיטתם לא פעל כפי שנצטווה על ידי ועדת הערר ולא נדרש בחוות דעתו 

כתוצאה מאישורה של התכנית, השבחה שמקורה בשיפור  נחלת המשיבים להשבחת

באיכות הסביבה כתוצאה מהקמתה של רפת מודרנית בגדרה של הרפורמה. שיפור זה 

 עולה לאין ערוך על הפגיעה הנופית לה טוענים המשיבים, כך המערערים בערעורם.

לחוק,  200 סעיףטענתם האחרונה של המערערים עניינה הפטור על פי  .13

 שלשיטתם יש להחילו לפי נסיבות העניין.

http://www.nevo.co.il/law/91073/200
http://www.nevo.co.il/law/91073
http://www.nevo.co.il/law/91073/200
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בתשובתם סומכים המשיבים את ידיהם על החלטת ועדת הערר, ומבקשים  .14

שלא להתערב בה. הועדה המקומית לתכנון ולבניה הצטרפה, בתשובתה, לטענות 

 המערערים.

 דיון והכרעה 

 מינוי השמאי המכריע

ענת המערערים, לפיה לא היה על ועדת הערר למנות שמאי מכריע, אין את ט .15

בידי לקבל. כפי שהטעימה היטב ועדת הערר, התכנית הפוגעת הביאה להגבהת הרפת 

די לשם מינויו של ולהגדלת שטחה מעבר להגדלה המתבקשת מן הרפורמה. בכך היה 

שמאי, גם בלא חוות דעת של מומחה מטעם המשיבים, על מנת לשום את הפגיעה 

כתוצאה מהגבהת הרפת והגדלתה. מינויו של שמאי מכריע לא נועד כי אם לסייע 

בידי הועדה בסוגיות שאינן בתחום מומחיותה, משמע שומת הנזק כתוצאה מאישור 

לועדה, ואת דבריה היא אכן אמרה, לאחר  התכנית. המילה האחרונה נתונה לעולם

שהניח השמאי המכריע את חוות הדעת לפניה, כשקיבלה קביעה אחת שלו ודחתה 

 קביעה אחרת.

סיכומה של נקודה, הועדה הנכבדה לא שגתה כלשהו במינויו של שמאי  

 מכריע.

 הפגיעה הנופית

קת ראינו את טענת המערערים, לפיה התכנית לא פגעה בנוף הנשקף מחל .16

 המשיבים.

, כי "על החלטת ועדת (ח)198 סעיףלחוק קבע  84ובכן, עד לתיקון מס'  

 לעניינים מנהליים...".  , לבית המשפטבשאלה משפטית בלבדר, הערר ניתן לערע

ערבות על המקרה שלפנינו חל הדין שלפני התיקון, הרי שההתהואיל ו 

 4372/07 ם"בר)בממצאיה של הועדה תיתכן רק בשאלה משפטית אך לא עובדתית 

 3, פסקה ועדה מקומית לתכנון ובניה קרית אתא נ' עזבון המנוח ירימי אברהם

(31.7.2007) .) 

http://www.nevo.co.il/law/91073/198.h
http://www.nevo.co.il/case/5953594
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נחלת המשיבים הינה קביעת הועדה לפיה אישור התכנית פגע בנוף הנשקף מ 

בבחינת קביעה שבעובדה. טענותיהם של המערערים אינן מגלות שאלה משפטית בה 

שגתה הועדה. הואיל וכך אין לי לשעות לטענותיהם, שכאמור מופנות כולן לממצא 

 העובדתי שיצא מלפני ועדת הערר.

 נתונים משביחים

תו להשבחת המערערים טוענים, כאמור, כי השמאי המכריע לא נתן דע .15

נחלתם של המשיבים כתוצאה מאישורה של התכנית, אף שנתבקש לעשות כן 

 במפורש בהחלטות ועדת הערר.

גם טענה זו של המערערים לא יכולתי לקבל. אכן, ועדת הערר ביקשה את 

השמאי להידרש גם לאפשרות שהתכנית הפוגעת השביחה את מקרקעי המשיבים. 

גם אם לא אמר את הדברים באופן מפורש,  אלא שנראה כי את זאת עשה השמאי,

 וכך סברה גם ועדת הערר, שקיבלה חלק ממסקנות השמאי ודחתה אחרות.

טענת המערערים להשבחת מקרקעי המשיבים נסמכת על כך ששינוי גודל 

הרפת נעשה בגדרה של הרפורמה, שכל ייעודה הוא הטבה עם הסביבה. כיוון שכך, 

כי אישור התכנית השביח את מקרקעי  –ים בעיני המערער –הרי שנהיר הוא 

המשיבים, ולכך לא נתן השמאי את דעתו. אלא שהן בחוות הדעת השמאית והן 

לשטח הנדרש על פי  מעברבהחלטת הועדה צוין במפורש, כי הגדלת הרפת הינה 

הרפורמה. התכנית המדוברת לא פעלה רק להקטין את צפיפות הפרות ברפת, כפי 

אם להגדיל באופן משמעותי ביותר את שטח הרפת מעבר  שדורשת הרפורמה, כי

מ"ר!!(. הגדלה זו גוררת  7,413מ"ר לכדי  4,428-לדרישות הרפורמה )קרי מ

 מ"ר. 4,428אחריה מפגע, מעבר להשבחה שמביאה עמה הרפורמה עד כדי שטח של 

 סעיף הפטור

המערערים טוענים, ולטענתם מצטרפת, כאמור, הועדה המקומית לתכנון  .17

 200 סעיףלבניה, כי היה על ועדת הערר לפוטרם מפיצוי המשיבים, הכל בגדרו של ו

לחוק. בעניין זה נימקה ועדת הערר את החלטה כדבעי, ואין לי כי אם לסמוך ידיי על 

 טעמיה, אותם אביא עתה בתמצית.

http://www.nevo.co.il/law/91073/200
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לחוק צריך שיתקיימו שלושה תנאים  200יף על מנת ליהנות מן הפטור שבס .18

כי הפגיעה של התכנית נובעת מאחד מן המקרים המפורטים  –מצטברים: האחד 

כי הפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות העניין; והשלישי  –בסעיף; השני 

, ישראל מדינת' נ אלישר 4390/90 א"ע)כי אין זה מן הצדק לשלם לנפגע פיצויים  –

 ((.1993) 872( 3)מז ד"פ, מרכז מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה

התנאי הראשון מבין השלושה מתקיים בענייננו, על כך אין חולק. בעלי הדין  .19

חלוקים אודות סבירותה של הפגיעה, והצדק בתשלום הפיצויים. סוגיות אלה נבחנו 

 ד"פ, הורוויץ' נ רעננה ובניה לתכנון המקומית הועדה 1333/02 א"דנ-ב בהרחבה

(. בתמצית רבה ניתן לומר, כי ככל הנוגע לסבירותה של הפגיעה 2004) 289( 6)נח

כנית יש לבחון שלושה שיקולים: שיעור ירידת ערך המקרקעין, עד כמה השינוי שבת

הינו אופייני למקרקעין מן הסוג הנפגע )"פיזור הנזק"(, והאינטרס הציבורי הגלום 

 בתכנית.

ועדת הערר קבעה, וקביעתה זו מקובלת עליי, כי הפגיעה כתוצאה מאישור  

התכנית הינה סבירה, "שלא לומר קלה מאוד" כלשון הועדה, שכן עניין לנו בפגיעה 

דה, בעיקרה, לרצות את הרפורמה, שמטרתה בלבד, והתכנית נוע 2%בשיעור של 

שיפור סביבתי והטבת מצבם של בעלי החיים ברפתות. לכך היא הוסיפה, כי הפגיעה 

איננה בבחינת חריג, כיוון שעניין לנו ביישוב חקלאי, שלפי טיבו קיימים בו ממילא 

 מטרדים מהסוג המדובר.

בין השלושה הפגיעה סבירה היתה, אפוא, ולכן מתקיים התנאי השני מ 

לחוק. נותרנו עם התנאי השלישי, משמע הצדק בתשלום הפיצויים,  200שבסעיף 

וכאן מצאה ועדת הערר, ודעתי כדעתה, כי לא נמצאה הצדקה לפטור את הועדה 

עה. בעניין זה המקומית מתשלום הפיצויים, חרף השיעור הנמוך )הסביר( של הפגי

קבע בית המשפט העליון בענין הורוויץ הנ"ל, כי סעיף הפטור מוגבל "למקרים 

 נדירים ויוצאי דופן":

"כדי שתיפטר מחובת הפיצוי אין רשות התכנון יוצאת ידי חובה בשכנוע כי 

פגיעת התכנית בזכותו של הפרט אינה חורגת מתחום הסבירות, אלא עליה 

ת העניין אין זה מן הצדק לשלם לנפגע פיצויים. נמצא להוסיף ולשכנע כי בנסיבו

כי בהוכחת סבירות הפגיעה לא סגי, ואם לא יעלה בידי הרשות לשכנע כי יהיה זה 

http://www.nevo.co.il/case/17923104
http://www.nevo.co.il/case/17923104
http://www.nevo.co.il/case/5762698
http://www.nevo.co.il/case/5762698
http://www.nevo.co.il/case/5762698
http://www.nevo.co.il/law/91073/200
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בלתי צודק לחייבה לפצות את הנפגע, תידרש לפצותו אף שהפגיעה שנגרמה לו 

לא חרגה מתחום הסביר בנסיבות העניין. חשוב להטעים: תנאי ה"צדק" הוא 

י "שלילי". התנאי אינו קובע כי הרשות תפצה את הנפגע בגין פגיעה שאינה תנא

חורגת מתחום הסביר אם יהיה זה מן הצדק שהנפגע יקבל פיצוי. התנאי קובע כי 

חובת הרשות לפצות בגין פגיעה שאינה חורגת מתחום הסביר אינה נגרעת כל 

 עוד לא הוכיחה כי "אין זה מן הצדק לשלם לנפגע פיצויים".

אף שהפגיעה במקרקעי המשיבים בעקבות התכנית אינה בשיעור גבוה, הרי  .20

שהפגיעה היא פגיעה, ועל מנת להימנע מתשלום פיצויים בגינה היה על הועדה 

המקומית )ועל המערערים( לשכנע מדוע אין זה צודק לשלם למשיבים פיצויים, ואת 

בגדרם של המקרים זאת הם לא עשו. הם לא הסבירו מדוע המקרה שלפנינו נופל 

הנדירים ויוצאי הדופן, בהם חרף קיומה של פגיעה, לא יהא הנפגע זכאי לתשלום 

פיצויים. ההצדקה הבודדה עליה הם נסמכים הינה הרפורמה שנכפתה על המערערים, 

ואם נכפתה עליהם, אין זה צודק לאלצם לשלם פיצויים למשיבים. אלא שכפי 

ר לשטח הנדרש על פי הרפורמה, ורק על שראינו, הגדלת הרפת היתה הרבה מעב

פער זה שבין השטח המרבי לפי הרפורמה, לבין שטח הרפת המוגדל, מצאה הועדה 

לפצות את המשיבים. הואיל וכך, לא נמצאה כל הצדקה לפטור את הועדה )ואת 

המערערים( מתשלום פיצויים למשיבים על נזק שנגרם להם, משמע מעבר לדרוש על 

 פי הרפורמה.

סוף דבר, משום כל הטעמים הללו, ומשלא מצאתי שגגה בהחלטותיה של  .21

 ועדת הערר, הנני דוחה את הערעור.

 7,500בסך של  1-2המערערים ישאו בשכר טרחת עורכי הדין של המשיבים  

.₪ 

 

 , בהעדר הצדדים. 2015אפריל  12ניתן היום,  כ"ג ניסן תשע"ה, 

 
5129371 

54678313 

 

 

 

 



 טומי קורלנדר נ' שמואל גד  11737-10-14עמנ )נצ'( 

9 

 

 
 54678313ם ד"ר אברהם אברה

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

