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   בתי המשפט
  אביב יפו–בבית המשפט המחוזי תל  001528/07עתמ

 1575/07מ "עת בשבתו כבית משפט לעניניי� מנהליי�

 04/12/2007 :תארי  ר מודריק"השופט ד' כב :לפני
  

 מ"צוקי ארסו� בע.   1 :בעניי"
  ד עלא דיאב "עו,  ד נדב אברמובי�"עו', ג'ד יצחק חג"י עו"       ע

  י� אחר�47טל נבו ו.   2
 'ביר� ושות, טויסטר, יגנס; ד אפרת לרנר"עו, )רק�(ד ענת ביר� "י עו"      ע

  נ  ג  ד 

 הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה מחוז מרכז.   1 
,  אזרחי –א "ד שירלי אנגלרד מנהלת המחלקה לענייני� מנהליי� פמת"י עו"       ע
  א אזרחי"ד אמיר לוי סג� בכיר לפמת"עו

2   .�  הוועדה המקומית לתכנו� ובניה חו� השרו
  ד ישראל נשב�"י עו"      ע

3   . �  מ"בע) ישראל(סקו
  ד ירו� אלכאוי"עו, ר יוס� פרוכטמ�"ד ד"י עו"      ע

  מ"שיכו� עובדי� בע.   4
  'גורניצקי ושות. י; ד ארז הראל"י עו"       ע

  קיבו� געש.   5
  'ארנו� ושות.י, � שפרו+ד אד"עו, ד דניאל אברבנאל"י עו"      ע

6   . �   אגודה ישראלית להגנת הסביבה–אד� טבע ודי
 ד אלי ב� ארי"י עו"       ע

  

  פסק די
  

:         להל�) (מגורי�( קיבו� געש 8/5/תכנית מפורטת חש, לאחר שאושרה כדי�,  פורסמה30.3.00ביו� 
 מכוחה יינתנו על סמ# תוכנית בינוי התוכנית קבעה שהיתרי בנייה"). התוכנית", או" תוכנית געש"

"). תוכנית הבינוי: " או"תוכנית הבינוי המקומית: "להל�(ופיתוח שתאושר בידי הוועדה המקומית 
תבוסס על תוכנית הבינוי והפיתוח הכלולה במסמכי  התוכנית קבעה עוד שתוכנית הבינוי המקומית

שבע שני� עמדה תוכנית "). נספח הבינוי ":או" הנחיות הבינוי בתוכנית געש:  "להל�(תוכנית געש 
געש בתוקפה ובמהלכ� עשתה הוועדה המקומית לגיבוש תוכנית בינוי מקומית שתתקבל על דעת לשכת 

 החליטה מליאת הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה מחוז 25.6.07ביו� . התכנו� של הוועדה המחוזית
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שתחול על שטח ) 8/19/חש(נית מפורטת חדשה שיש להפקיד תוכ") 1הוועדה המחוזית: "להל�(המרכז 
וא� סברת שעד "). התוכנית העתידה: "להל�(תוכנית געש ושבה יעוגנו הוראות בינוי מחייבות 

הוסיפה ההחלטה שבמש# , שהתוכנית העתידה תותק� ותאושר תמשי# תוכנית געש למשול בכיפה
וציא היתר בנייה בתחו� שטח שנתיי� ימי� או עד להפקדת התוכנית העתידה לא נית� יהיה לה

עד אז תישאר תוכנית געש מונחת על מדפי ).  לחוק התכנו� והבנייה78, 77סעיפי� (התוכנית העתידה 
  . התוכניות ככלי אי� חפ� בו שלא יצלח למאומה

  
הוגשו שתי עתירות מצד גורמי� ") ההחלטה המותקפת: "להל�(כנגד החלטה זו של הוועדה המחוזית 

הא� הוועדה : העתירות מציבות על מדוכת הדיו� את השאלות הבאות. תוכנית געשבעלי עניי� ב
) התוכנית העתידה(המחוזית רשאית להורות לוועדה המקומית להפקיד תוכנית מפורטת חדשה 

מ� הטע� שהוראות הבינוי  , )תוכנית געש(תוכנית מפורטת תקפה , מזה שני�, בתחו� שטח שבו קיימת
הא� הוועדה המחוזית רשאית ? ת את הנחיות נספח הבינוי של התוכניתהמקומיות אינ� הולמו

 בי� שה� שונות מהוראות נספח הבינוי ובי� שה� –להורות כ# מ� הטע� שהוראות הבינוי המקומיות 
או התכלית ששיוו לנגד� " החזו�" מאפשרות לממש בנייה שאופייה חורג מ� , מתיישבות איתו 

וסד התכנוני שהתוכנית העתידה היא בתחו� סמכותו ומה גדר איזהו המ? מתקיני תוכנית געש
סמכותה של הוועדה המחוזית להורות לוועדה המקומית להפקיד את התוכנית העתידה ולהביאה 

מה היחס בי� סמכות הוועדה המחוזית להורות על התקנת התוכנית ? לאישור הוועדה המחוזית
עי� בתחו� התוכנית שהשקיעו ברכישת הזכויות העתידה לבי� האינטרסי� של בעלי הזכויות במקרק

  ?על בסיס קיו� התוכנית התקפה
  

  הנסיבות
  לקראת התקנת התוכנית

") הוועדה המקומית: "להל� (2 החליטה הוועדה מקומית לתכנו� ובנייה חו/ השרו�1991באמצע שנת 
בבעלות  ( דונ� מאדמות הקיבו�30להפקיד תוכנית מפורטת שיז� קיבו� געש החלה על שטח של 

�בסמיכות למתח� מצוי הג� הלאומי חו/ "). המתח�: "להל�(בחלקו הדרומי של הקיבו� , )הקיבו
תכלית התוכנית הוגדרה מראשיתה כשינוי ייעודו של . מ� המתח� קו תצפית ישיר לחו/ הי�. השרו�

 עד הליכי התכנו� נמשכו כתשע שני�. השטח המתוכנ� משטח חקלאי ושטח פתוח לבנייה למגורי�
) ל משרד הפני� שאליו הואצלה סמכות שר הפני�"של מנכ(אשר התוכנית קיבלה אישור סופי 

  . 30.3.00 ופורסמה ברשומות ביו� 2000בפברואר 
  

                                                             
האחד הוא של מליאת הוועדה הכוללת את החברי� ; )פונקציות(מגל� בחובו שני תפקודי� " הוועדה המחוזית" הביטוי 1

להל� במקו� שידובר בתפקוד הוועדה . השוני� שמונו לתפקיד זה והשני הוא המערכת המנהלית והמקצועית של הוועדה
לציו� פעילות הגורמי� המקצועיי� של הוועדה אשתמש . א� הדבר אינו מוב� מהקשרו, בר בפירושבמליאה יצוי� הד

  ". גורמי הוועדה המחוזית: "בביטוי
2�  .  הוועדה המקומית היא משיבה בשתי העתירות א  תומכת בה
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שינויי הייעוד הצריכו . יקצר המצע מכדי תיאור מהלכי התכנו� השוני� ודומה שג� אי� צור# בכ#
ובחינת ) ע הוועדה המחוזית ושר הפני�"ולנת, פ"ולקחש(בדיקות ואישורי� של גורמי� שוני� 

  .  ואת התאמתה לתוכניות המתאר הארציות) קרבה לג� לאומי" (רגישה"התוכנית אל מול סביבתה ה
  

של תוכנית געש נשתמרו אמירות בודדות המראות לכאורה שמטרת " ההיסטוריה התכנונית"מ� 
 של מנהל התכנו� במשרד 22.3.99מיו� אמירה אחת היא פנייה . הרחבת קיבו� געשהתוכנית הייתה 

מהנדס הוועדה המקומית השיב . הפני� לקבלת מידע על תוכניות הרחבה קודמות של קיבו� געש
תו# תאור מצוקת הדיור של תושבי געש ותו# ציו� העובדה שהוועדה המקומית , 9.6.99ביו� , לפנייה

הקיבו� ובשל הישענותה על תשתיות בחרה בתוכנית געש מבי� כמה חלופות בשל היותה סמוכה ללב 
� כי התוכנית אינה נזקקת 12.7.99אמירה שנייה גלומה בהודעת מנהל התכנו� מיו� . הקיימות בקיבו

 שכ� תוספת יחידות הדיור הכלולה בתוכנית אינה מחריגה את יחידות הדיור 313א "להקלה מתמ
  . 31א "שבקיבו� מ� המסגרת המותווית בתמ

  
 יחידות דיור ללא התנאה או סיוג בהקשר לזהות 120ת מראה שהיא מאשרת הקמת אול� עיו� בתוכני

ללא התנאה או סיוג בהקשר לזהות המשתכני� ביחידות , הבעלי� של המקרקעי� בתחו� התוכנית
. הדיור הללו ולא התנאה וסיוג בהקשר לזיקת שטח התוכנית למסגרת ההתיישבותית של קיבו� געש

  . בי� מתח� המגורי� העתיד לקו� לבי� קיבו� געש" זיקה יישובית" יוצר נספח הבינוי של התוכנית
  
  
  

  אחרי התקנת התוכנית
כמוהו כמרבית , היה קיבו� געש, בעת שתוכנית געש יצאה לדרכה התכנונית, בראשית שנות התשעי�

ו את המדינה גיבשה בשני� הלל). ח" מיליו� ש300, כ(שקוע בחובות כבדי� , הקיבוצי� במדינת ישראל
לי� " התקבלה החלטה של ועדת מנכ25.6.01ביו� . קיבו� געש הצטר/ להסדר". הסדר הקיבוצי�"

 50%בי� פרטי ההסדר מצויה דרישה של מכירת . שקבעה את פרטי ההסדר המיוחדי� לקיבו� געש
החלטת הוועדה גובשה לכלל הסכ� . משטח המתח� לגור� פרטי והעברת התמורה למדינת ישראל

בהסכ� מצוינת במפורש העובדה כי ). וקבוצת בנקי�( בי� הקיבו� לבי� המדינה �8.8.01 שנחת� ביו
עובר , ")סקו�: "להל� (4מ"בע) ישראל(בבסיסו מצויה התקשרות שביצע הקיבו� ע� חברת סקו� 

התמורה הועברה למדינת . שבמסגרתה מכר קיבו� געש מחצית מזכויותיו במתח� לסקו�, להסכ�
  למכור את יתרת 2006הוא נאל� בשנת , בו� נותר חייב עשרות מיליוני שקלי�כיו� שהקי. ישראל

                                                             
מגורי� לטיפוסי התוכנית קובעת מגבלות הרחבה של יחידות ל.  תוכנית מתאר ארצית לבניה פיתוח ולקליטת עליה3

  . יישובי� שוני�
  .שתי החברות ה� משיבות לעתירות א  תומכות בה�. מ" סקו� היא חברת בת של שיכו� עובדי� בע4
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סקו� מימשה זכות סירוב שהייתה מוקנית לה  ורכשה את מותר זכויות הקיבו� . זכויותיו במתח�
  . 5במתח�

  
המתייחס למתח� ובו הוצעו " געש על הי�" פתחה סקו� במסע שיווקי של פרויקט 2003בשנת 

 שיהוו שכונה סגורה מנוהלת ומתוחזקת בידי 6 דונ�1½דונ� עד ½ שי� בגודל של  מגר30למכירה  
אוגוסט , ביולי, על בסיס תוכנית הבינוי החורגת, בהמש# לכ# הנפיקה הוועדה המקומית. חברת ניהול

הוועדה המחוזית סברה שהוצאת ההיתרי� . היתרי בנייה לביצוע עבודות עפר וגידור במתח�, 2003
בסטייה מתוכנית געש ולפיכ# פנתה לבית משפט השלו� בנתניה בבקשה למת� צו מתירה בנייה 

מונע התקשרות חוזית  נוספת בהקשר למתח� , המפסיק את פעולות השיווק של מקרקעי המתח�
  . ומפסיק את עבודות הבנייה הנעשות במתח�

  
עמד בא כוח במ, 7.1.04ביו� , הוציא) השופטת אביבה טלמור' כב(בית משפט השלו� בנתניה 

... פיתוח ובינוי במקרקעי� , עבודות עפר"צו הפסקה שיפוטי ביחס לביצוע , ש לממשלה בלבד"היועמ
  . 7"י הוועדה המחוזית" מתוכנית ונספח הבינוי שאושרו עהחורגות

  
הוועדה המקומית קיבלה על עצמה . העבודות שהחלו להתבצע הופסקו. איש לא השיג על החלטה זו

  . רי� נוספי� עד שתוכניות הבינוי המקומיות יאושרו בידי הוועדה המחוזיתשלא להעניק הית
  

צוקי : "להל� (8מ" מכרה חברת סקו� את זכויותיה במתח� לחברת צוקי ארסו/ בע2.11.06ביו� 
צוקי ארסו/ לא התמהמהה זמ� רב והחלה לשווק את .  מיליו� דולר30כנגד תמורה בס# ") ארסו�

 נפתח מסע פרסו� שבמסגרתו פורסמה חוברת המתארת את המיז� כשכונה בו זמנית. יחידות הדיור
השכונה תהיה בעלת . סגורה יוקרתית צמודה לשמורת הטבע ארסו/ ומצויה בקו בניה ראשו� מול הי�

חדרי , מגרשי טניס, בריכה, איכות גבוהה ותציע למתגוררי� בה שירותי� ייחודיי� כגו� פארק פרטי
: להל� (9צוקי ארסו/ התקשרה בהסכמי� ע� עשרות רוכשי� פרטיי�. עודמועדו� דיירי� ו, כושר

רוכשי . לרכישת יחידות דיור במתח�") עתירת רוכשי היחידות: "ועתירת�" רוכשי היחידות"
כמסמ# מצור/ את הנוסח האחרו� של תוכנית הבינוי , היחידות חתמו על הסכמי רכישה שכללו

  . ה מותאמת במלואה לנספח הבינויהמקומית והתחייבו לבנייה אחידה שתהי
                                                             

בגי� המחצית השנייה של הזכויות שילמה סקו� כנראה סכו� של (ח " תמורת המכירה היא בשיעור של עשרות מיליוני ש5
חלק נכבד מאד מ� הסכו� כבר (ח " מיליו� ש25ו לשל�  דמי השבחה בשיעור הקיבו$ וסקו� התחייב).  מיליו� דולר11½

  .לוועדה המקומית) שול�
  . לרקעו של מהל  זה ראו להל� בפסקה על תוכניות הבינוי המקומיות6
את בקשת המדינה ופסק ) כלשו� באי כוח הוועדה המחוזית" נעתר"או ( הוועדה המחוזית סברה כי בית המשפט קיבל  7

אי� צו לעצור את פעולות השיווק של (אול� עיו� בהחלטה מגלה שנוסחה מצומצ� הרבה יותר מ� הבקשה . � לכ בהתא
אינו חל אלא על )  עצירת עבודות הפיתוח(ג� חלק הבקשה שהתקבל ). המקרקעי� ואי� צו המונע חתימה על חוזי� חדשי�

  . עבודות החורגות מ� התוכנית התקפה
  .1528/07מ "  העותרת בעת8
  .1575/07מ " העותרי� בעת9
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לאחר שהמתח� נרכש בידי צוקי ארסו/ התנהלו מספר מהלכי� שציר� סובב את הוועדה המחוזית 

ר הוועדה המחוזית " שלח יו27.11.06ביו� . אציי� אות� כעת בלי פירוט. אשר יפורטו בפסקה הבאה
ע מהוצאת היתרי בנייה מכוח ר הוועדה המקומית שבו נדרשה הוועדה המקומית להימנ"מכתב ליו

דיוני מליאת הוועדה . 11.12.06התוכנית המפורטת עד לישיבת הוועדה המחוזית שזומנה ליו� 
שבסיומ� קבעה הוועדה ) 26.3.07, 19.2.07, 11.12.06(המחוזית התפרשו על פני שלוש ישיבות 

ההדגשה " ( ...8/5/שאת תוכנית  חלבטל בכוונתה להפקיד תוכנית אשר מטרתה "המחוזית החלטה ש
הוועדה הזמינה את הוועדה המקומית וקיבו� געש לדיו� שבו תינת� לה�  אפשרות ). אינה במקור

  . להשמיע דעת� בעניי� זה
  

ביו� הדיו� המקדמי בעתירות נודע כי . נוכח הודעת כוונות זו של הוועדה המחוזית הוגשו העתירות דנ�
טתה האמורה שבו יישמעו לא רק הוועדה המחוזית וגעש הוועדה המחוזית זימנה דיו� בהמש# להחל

לפיכ# נדחה הדיו� בעתירות כדי לראות מה יילד יו� דיוני . אלא ג� נציגי העותרי� ושאר המשיבי�
  . הוועדה

  
תוכ� ההחלטה הולי# לתיקו� .  קיבלה מליאת הוועדה המחוזית את ההחלטה המותקפת25.6.07ביו� 

כמו כ� צורפה עמותת אד� טבע ודי� . נ� נית� בעתירות המתוקנותעתירות העותרי� ופסק הדי� ד
  .10כמשיבה לעתירות") ד"אט: "להל�(
  

  תוכנית הבינוי המקומית מראשית ועד אחרית
יש חשיבות מסוימת לתיאור מפורט יותר של המהלכי� שננקטו בעניי� אישור תוכנית הבינוי 

  . המקומית
  

וכנית הבינוי המקומית מייד לאחר שהמתח� נרכש בידי הוועדה המקומית החלה לממש את התקנת ת
  . סקו�

  
 מנספח 11באורח מובהק הוועדה המקומית אישרה נוסח של הוראות בינוי שסטה , 2002יולי  •

על בסיס "). תוכנית הבינוי החורגת: "לעיל ולהל�(הבינוי המנחה שבתוכנית המפורטת 
משנוכחה הוועדה המחוזית לדעת . ו�הוראות בינוי אלה החלו מהלכי השיווק מצד חברת סק

המבוססות על תוכנית הבינוי ) עבודות עפר וגידור(כי הוועדה המקומית התירה פעולות בנייה 

                                                             
ד "אט.  מעיקרה סירבתי להתיר את הצטרפות העמותה אול� היא ערערה לבית המשפט העליו� וזה הורה על צירופה10

  . תומכת בעמדת הוועדה המחוזית ומתנגדת לעתירות
למהנדס הוועדה , 7.1.04ביו� , הפירוט מצוי במכתב ששלח מתכנ� המחוז( זו עובדה מוסכמת ואי� צור  לפרט אותה 11

  ). המקומית
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צו , 7.1.04ביו� , בכלל זה הוצא. נקטה בפעולות שונות כדי להפסיק את הבנייה, החורגת
  ). ראו לעיל(שיפוטי להפסקת הבנייה 

 ובהשתתפות גורמי 12תכנו� המחוזית בראשות מתכנ� המחוז קוימה ישיבה בלשכת ה, 6.1.04 •
הוועדה המקומית ונציג סקו� שבמסגרתה נדרשה הוועדה המקומית לערו# שינוי , התכנו�

מכא� ואיל# דרשה לשכת . בתוכנית הבינוי החורגת כדי להתאימה לנספח הבינוי המנחה
בא לעיונה ולהערותיה קוד� התכנו� המחוזית שכל הצעת תיקו� לתוכנית הבינוי המקומית תו

  . לאישורה בידי הוועדה המקומית
בנוכחות גורמי הוועדה המקומית ונציגי ,  הוצגה לפני מתכנ� המחוז וצוותו המקצועי,  1.6.04 •

תוכנית הבינוי : "להל� (13סקו� ושיכו� עובדי� הצעה מתוקנת לתוכנית הבינוי המקומית
 המתוקנת שונה מקודמתה וכי נעשו מתכנ� המחוז התרש� שאמנ� ההצעה"). המתוקנת

אול� , מספר תיקוני� לצור# התאמת תוכנית הבינוי המקומית לנספח הבינוי של תוכנית געש
הוא ביקש לבחו� את ההצעה באורח סדור ומעמיק לפני שתינת� להצעה גושפנקה של הוועדה 

  . המחוזית
� מסר את חוות דעתו   שטר–מתכנ� המחוז ( הוועדה המקומית התכנסה לישיבה – 27.6.04 •

ר הוועדה המקומית "לאחר שיו, ובה)  הוזמ� א# לא הופיע, ביחס לתוכנית הבינוי המתוקנת 
  . אושרה ההצעה המתוקנת,  הודיע כי בוצעה התאמה מלאה לנספח הבינוי שבתוכנית געש

 מתכנ� המחוז הגיב להחלטה במכתב הדוחה אותה בטענה כי תוכנית הבינוי – 25.7.04 •
 13א "נמצא כי על פי תמ"ת אינה עולה בקנה אחד ע� נספח הבינוי ובטענה נוספת שהמתוקנ

 � בהתא� לתכנית –מיועד שטח התוכנית הנדונה לשטח חקלאי ושינוי ייעודו למגורי
 לא עברה הלי+ אישור 5/8/למיטב ידיעתי תכנית חש. 13א " מצרי+ הקלה מתמ– 5/8/חש

יתכ� ונפל ,  הינה תכנית מאושרת5/8/תכנית חש למרות ש– ולפיכ+ 13א "הקלה ביחס לתמ
שכ� אי� בכוחה של תכנית מתאר מפורטת לגבור על תכנית מתאר , פג� בהליכי אישורה

  ".ארצית
ר הוועדה " התנהלה חליפת מכתבי� נוקבת בי� מתכנ� המחוז לבי� יו,  2004עד סו/ שנת  •

ר/ את סקו� כמכותבת האחרוני� הקפידו לצ(מהנדס הוועדה ויועצה המשפטי , המקומית
זה גרס שתוכנית הבינוי המקומית אינה עולה בקנה אחד ע� נספח הבינוי ואלה ). למכתביה�

  . השיבו שמתקיי� מתא� מלא בי� הא לדא
 קיי� דיו� בלשכתו בהשתתפות מתכנ� המחוז וגורמי 14ר הוועדה המחוזית" יו,  26.1.05 •

את מצבה של תוכנית הבינוי , בי� היתר, ר הוועדה המקומית"בדיו� סקר יו. הוועדה המקומית

                                                             
12�חלו חילופי גבריא ומר עופר , 2006ככל הנראה בשנת , בשלב מסוי�.  מתכנ� המחוז אז היה אדריכל דורו� דרוקמ

  . מתייחס לאדריכל דרוקמ� אלא א� כ� צוי� אחרת" מתכנ� המחוז"להל� הציו� . גריידינגר מונה לתפקיד
נ� המחוז שדרש שטיוטת ההוראות המתוקנות תובא לעיונו ולהערותיו לפחות  קדמו לכ  מספר מכתבי התראה מצד מתכ13
14�הצעת התיקו� הובאה . הוועדה המקומית לא עמדה בכ .  ימי� לפני מועד ישיבת הוועדה המקומית שבה יתבקש אישור

  . לפני מתכנ� המחוז מספר ימי� לפני מועד ישיבת הוועדה המקומית
  .ר שוקי אמרני"עת הזאת הוא הממונה על מחוז המרכז במשרד הפני� דר הוועדה המחוזית אז ול" יו14



  המחוזית לתכנו� ולבנייה מחוז מרכזהוועדה ' מ נ" צוקי ארסו� בע  1528/07) א"ת(עתמ 

7  

     המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע
C:\GreenParty\Sharon\Gaash\on_the_sea\mm07001528-11.doc  

אמנ� ; הוא הבהיר שהוגשה תוכנית בינוי מעודכנת להתייחסות מתכנ� המחוז. המקומית
לבי� הוועדה המקומית ונשקלת המלצת היועצת ) סקו�(מתקיי� דיאלוג בי� היזמי� 

ר אול� המשפטית של הוועדה המחוזית לרשו� הערה בטאבו בעניי� איסור איחוד יחידות דיו
על מנת  לסיי� את הטיפול "נחוצה התייחסות לשכת התכנו� של הוועדה המחוזית לתוכנית 

בהנחיה , בנקודה זו, ר הוועדה המחוזית סיכ� את הדיו�"יו". בנושא ולצאת לביצוע הפרויקט
לקיו� ישיבה בי� גורמי התכנו� והייעו� המשפטי של הוועדה המחוזית והגורמי� המקבילי� 

  . קומית לעניי� תוכנית הבינוי המקומיתבוועדה המ
הציגו לפני מתכנ� המחוז ואנשי צוותו ) נציגי סקו� ושיכו� עובדי�( יזמי התוכנית , 10.2.05 •

תכלית הפגישה הייתה להשיג את הסכמת מתכנ� . תוכנית בינוי מקומית מתוקנת בשנייה
הוצגו שתי חלופות . רהמחוז לתוכנית הבינוי כדי שזו תונח לפני הוועדה המקומית לאישו

היזמי� הדגישו את רצונ� ).  יחידות דיור108 יחידות דיור והשנייה בת 92אחת בת (בינוי 
להיות צמודי� להנחיות נספח הבינוי של תוכנית געש ויחד ע� זה לראות לכ# שנית� יהיה 

פ הייתה שצפיפות הדיור "מתכנ� המחוז ציי� בדבריו שהחלטת הולקחש. לשווק את המתח�
אול� הוא הבטיח לבחו� את התוכנית בהיבט ).  יחידות דיור120,כ( יחידות לדונ� 4תהיה של 

  .תכנוני ומשפטי ג� יחד
שהוצגה (ר הוועדה המקומית הערות בכתב לתוכנית הבינוי " מתכנ� המחוז שלח ליו,  27.2.05 •

פטית היועצת המש, ר הוועדה המחוזית"העתקי המכתב הופנו ליו). 10.2.05לפניו ביו� 
חוות הדעת התייחסה . גורמי� שוני� אחרי� במוסדות התכנו� ולנציגי היזמי�, 15לוועדה

 יחידות דיור ובחנה אותה על פי חמישה 108להצעת תוכנית בינוי מקומית הכוללת חלופה של 
; פתרו� תנועה וחניה) 3;           עקרונות הבינוי) 2; יחידות דיור) וגודל(כמות ) 1: ראשי עניי�

המתכנ� מצא כי החלופה האמורה תואמת . מפלסי פיתוח) 5; קו בני� וחלוקה למגרשי�) 4
בעיקרו� את דרישות נספח הבינוי בתוכנית געש אלא שהוא הוסי/ התניות ביחס למספר 

  : ראשי עניי� כדלקמ�
  

 נדרש שתוכנית הבינוי תבטיח שמספר יחידות הדיור לא ,  כמות וגודל יחידות דיור
כ� נדרש . ושיובטח שטח עיקרי מינימאלי מסוי� לטיפוסי דירות שוני� 108,יפחת מ

הסדר משפטי מתוא� ע� היועצת המשפטית של הוועדה המחוזית שיבטיח שלא נית� 
  ;יהיה לאחד יחידות דיור

 16 נדרש סימו� קו הבניי� בהתא� להוראות נספח הבינוי,  קו בניי� וחלוקה למגרשי�
, יוותר מרחב ציבורי בי� הבתי� לשבילי�"ח שוכ� נדרש שתוכנית הבינוי תבטי

  ;"של הבינוי" קיבוצי"לשמירת אופיו ה'  גינו� נטיעות וכד, רחבות

                                                             
  .סטולמ�,ד אפרת דו� יחיא" היועצת המשפטית לוועדה המחוזית אז ולעת הזאת היא עו15
הדרישה היא לסימו� ברור של קו .  המתכנ� התרש� שהבינוי המוצע אינו חורג מתחומי קו הבניי� שנקבע בנספח הבינוי16

  .  קו� הקוהבניי� ולא לתי
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 מאחר שבחלופה קשה להבחי� במפלסי הפיתוח המוצעי� נדרש , מפלסי פיתוח
  . סימו� מפלסי הפיתוח בהתא� למפלסי� שנקבעו בנספח הבינוי

  
בהתא� לכל אלה וככל שתוגש תוכנית בינוי : "המתכנ� סיכ� את חוות דעתו בלשו� זה

ויושל� ההסדר המשפטי לשביעות רצו� , ופיתוח המתוקנת בהתא� להערות שפורטו לעיל
היועצת המשפטית נית� יהיה לקבוע כי תוכנית זו תואמת עקורות נספח הבינוי הכלול 

  ".5/8/בתוכנית המאושרת חש
שלח מכתב ליועצת המשפטית של הוועדה  היוע� המשפטי של הוועדה המקומית , 24.5.05 •

ר הוועדה "יו, מתכנ� המחוז, ר הוועדה המחוזית"ע� מכותבי המכתב נמנו יו(המחוזית 
הסדר זה מגול� (שבו כלול ההסדר המשפטי שנדרש בידי מתכנ� המחוז ) המקומית והיזמי�

 מפורשת במכתב התחייבות של סקו� וקיבו� געש שלא לאחד דירות ולכלול את הדבר כתניה
כ� ציי� כי החלופה לתוכנית בינוי אשר הוצגה למתכנ� המחוז תובא ). בהתקשרות ע� רוכשי�

הוא ביקש שא� יש הערות ה� יישלחו אליו לפני .  לאישור הוועדה המקומית29.5.05ביו� 
  . הישיבה

 היועצת המשפטית לוועדה המחוזית הגיבה במכתב קצר האומר שיש ללוות כל ,  29.5.05 •
 .בדבר איסור איחוד דירות) טאבו(משפטי ברישו� הערת אזהרה אצל רש� המקרקעי� הסדר 

  .לא התקבלו כל הערות אחרות
מהנדס ).  יחידות דיור108חלופה של ( הוועדה המקומית דנה בהצעת תוכנית הבינוי ,  29.5.05 •

הוועדה הציע לקבל את ההצעה כפו/ לסדרת תיקוני� שרוב� ככול� ה� פרי הערותיו של 
לאחר די� ודברי� אישרה הוועדה את ההצעה בכפו/ למילוי דרישות מהנדס . מתכנ� המחוז

הוועדה המקומית הנחתה את היוע� המשפטי שלה לסכ� ע� היועצת המשפטית של . הוועדה
תוכנית הבינוי : "להל�(הוועדה המחוזית את סוגיית הרישו� של הערות האזהרה 

והיועצת המשפטית של הוועדה המחוזית ) 27.2.05(מכתביה� של מתכנ� המחוז "). המאושרת
  . הוקראו בישיבה וצורפו לפרוטוקול) 29.5.05(
 נער# דיו� בלשכת מתכנ� המחוז שתכליתו הייתה לברר את דרישת היועצת ,  8.8.05 •

בדיו� השתתפו מלבד אנשי לשכת התכנו� ג� נציגי מגישי . המשפטית לרישו� הערת אזהרה
מתכנ� המחוז .  ועצי� המשפטיי� של מוסד התכנו� המחוזי והמקומיוהי) היזמי�(התוכנית 

  :הציג את נושא הדיו� ובי� היתר אמר
  

מדובר בהלי+ די חריג היות ואישור תכנית בינוי הוא בסמכות הוועדה 
המקומית ובידי הוועדה המקומית הזכות והסמכות לאשר את תוכנית  

נית הבינוי הקודמת ההתערבות של המחוז נבעה מתכ. הבינוי בכל עת
תוכנית ...י הוועדה המקומית בסתירה לתוכנית המאושרת"שאושרה ע

אול� , קיבלה חוות דעת חיובית מטעמנוהבינוי במתכונתה המתוקנת 



  המחוזית לתכנו� ולבנייה מחוז מרכזהוועדה ' מ נ" צוקי ארסו� בע  1528/07) א"ת(עתמ 

9  

     המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע
C:\GreenParty\Sharon\Gaash\on_the_sea\mm07001528-11.doc  

נותרה דרישת היועצת המשפטית אשר נועדה במהותה להתריע בפני רוכש 
�ר לא עוד יצוי� כי יש מספ. פוטנציאלי בדבר איסור חיבור יחידות במתח

ד ששטח� קט� יחסית והפיתוי לחבר� עשוי להיות רב "מבוטל של יח
 �  ).ההדגשה לא במקור(במיקו� הנדו

  
ה� סברו שאי� בכ# צור# שכ� מהל# של . היזמי� התנגדו לדרישה להכללת הערת אזהרה

היועצת . מפני עבירה על החוק" להזהיר"איחוד יחידות דיור הוא בלתי חוקי ואי� צור# 
היזמי� קיבלו על עצמ� לבחו� את . הבהירה את מהות הדרישה ונסיבותיההמשפטית 

הסוגיה ומתכנ� המחוז סיכ� שהוועדה המחוזית תבח� את המש# פעולותיה בתוכנית בהתא� 
ר הוועדה "העתק סיכו� הדיו� נשלח ליו. למהלכי� שיינקטו בידי הוועדה המקומית

  . המחוזית
מ� לממש את הנחיית היועצת המשפטית נרשמה  לאחר שהיזמי� קיבלו על עצ,  19.3.06 •

  :הערת אזהרה שזה לשונה
  

מספר יחידות הדיור שנקבע :הערה בדבר מגבלה על איחוד יחידות דיור
 הוא מחייב ולא נית� לאחד יחידות 5/8/בתכנית הבינוי שמכוח תכנית חש

  .דיור בתחו� התכנית
  

 ובו נאמר 17עצה האזורית חו/ השרו�ר הוועדה המחוזית שלח מכתב לראש המו" יו,   27.11.06 •
כי עיו� בתוכנית הבינוי המקומית המאושרת מגלה שהתוכנית שונה באופ� מהותי מנספח 

לא הוטמעו כנדרש בתכנית  "27.2.05הבינוי של תוכנית געש וכי הערות מתכנ� המחוז מיו� 
תוכנית געש עד לפיכ# נדרשת הוועדה המקומית להימנע מהוצאת היתרי בנייה על פי ". הבינוי

 לחוק 28המכתב ציי� את סעי/ . 11.12.06להחלטת הוועדה המחוזית בדיו� שיתקיי� ביו� 
  . התכנו� והבנייה כמקור הסמכות למת� ההנחיה האמורה

 דיו� ראשו� מתו# סדרה של שלושה דיוני� שקיימה מליאת הוועדה המחוזית  – 11.12.06 •
בי� מכוח (בדיו� נכחו  .  המקומית המאושרתבהקשר לתוכנית געש על רקע תוכנית הבינוי

, לבד מגורמי הוועדה המחוזית ג� נציגי הוועדה המקומית) הזמנה ובי� שלא מכוח הזמנה
בדיו� נסקרו מהלכי התקנת תוכנית הבינוי מנקודת . נציגי קיבו� געש ונציגי צוקי ארסו/

תוכנית הבינוי המאושרת ובכלל זה נאמר כי )  או העומד בראשה(מבטה של הוועדה המחוזית 
נבחנה בלשכת התכנו� המחוזית ונמצא שזו אינה תואמת את נספח הבינוי ואת הנחיות מתכנ� 

נמצא שבתוכנית הבינוי והפיתוח שאושרה על ידי הוועדה "; )27.2.05מיו� (המחוז 
�, המקומית ישנ� מבני� המצויי� על מתחמי בניה נפרדי� אשר מופרדי� על ידי גדרות אב

ילי� והמרחב הציבורי בוטלו על ידי גדרות אב� וכ� שונו מפלסי הפיתוח כ+ שנוצרו השב
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 �הוחלט שקיבו� געש יגיש ".  מטר ביחס לנספח בתכנית התקפה2�5הפרשי גובה הנעי� בי
התייחסות מפורטת ושעד להחלטה אחרת תהיה הוועדה המקומית מנועה מהוצאת היתרי 

  . בנייה
גורמי� , )עופר גריידינגר(נו� המחוזית בהשתתפות מתכנ� המחוז  ישיבה בלשכת התכ,  8.2.07 •

, מהנדס הוועדה המקומית, גורמי פיקוח על הבנייה מחוז המרכז, נוספי� מלשכת התכנו�
בישיבה הציגו מתכנני תוכנית הבינוי . מתכנ� תוכנית הבינוי ובא כוח חלק מ� הרוכשי�

הבינוי עולה בקנה אחד ע� הוראות המאושרת הבהרות על מנת לסבר את הדעת שתוכנית 
כמו כ� הציעו המתכנני� הצעה לשני פרטי� . נספח הבינוי וע� דרישות מתכנ� המחוז

האחד שהגדרות המסומנות בי� השביל הציבורי הפנימי לשטחי� הירוקי� ; בתוכנית הבינוי
נית מ מעל מפלס הפיתוח בפועל והשנייה שבחלק הצפו� מזרחי של התוכ" ס10לא יעלו על 

יסומ� חיבור לדר# בי� השכונה הנדונה לבי� הקיבו� הקיי� ולא תסומ� מדרכה וחנייה בקטע 
מהנדס הוועדה המקומית הודיע שהוא מסכי� להבהרות וההצעות שהוצגו וביקש . ל"הנ

 הוסכ� שההצעות וההבהרות יובאו .להדגיש שהקשר ע� הקיבו� הקיי� יודגש וישמר
  ").ישיבת ההבהרה: "להל� (למליאת הוועדה המחוזית

תוכנו לא פורס� וכל שהוחלט בו הוא .  הדיו� השני בסדרה של הוועדה המחוזית,  19.2.0718 •
  . שהוועדה המחוזית תמשי# לדו� בסוגיה באחת מישיבותיה הבאות

של תוכנית " ההיסטוריה התכנונית"נפרשה בו .  הדיו� השלישי של מליאת הוועדה,  26.3.07 •
ע שוב שתוכנית זו אינה תואמת את נספח הבינוי של תוכנית געש ואת הבינוי המאושרת  ונקב

חלוקת , גובה מפלסי הקרקע"אי ההתאמה נוגעת ל. 27.2.05הנחיות מתכנ� המחוז מיו� 
�". ביטול מעברי� ושטחי ציבור משותפי�, סגירה בגדרות של מגרשי�, השטח למגרשי

שינוי התוא� את ;  הקרקע למגורי�הוועדה הוסיפה וביארה שתוכנית געש שינתה את ייעוד
אול� ההרחבה צריכה להשתלב .  בעניי� הרחבות קיבוצי�35א " ותמ31א "מדיניות תמ

ההרחבה אינה מיועדת ליצירת ישוב חדש או . קהילתי וחברתי, ביישוב הקיי� בהיבט פיסי
בה תכלית זו של ההרחבה מובטחת באמצעות יצירת קשר תפקודי בי� ההרח. מעי� ישוב חדש

�על שימוש משות/ בשטחי , לבי� הקיבו� הקיי� תו# הסתמכות על תשתיות הקיימות בקיבו
הוועדה התרשמה . ציבור ובחיבור ההרחבה אל הקיבו� במעברי� ומפלסי� משתלבי�

, באמצעות תוכנית הבינוי המקומית, שבמש# השני� למ� פרסו� תוכנית געש נערכו ניסיונות
הניסיונות הללו . ולהקמת שכונה נפרדת וסגורה"  הקיבו�בידול של ההרחבה מ�"ליצירת 

לפיכ# החליטה הוועדה . נתמכו בידי הוועדה המקומית תו# התעלמות מהנחיות לשכת התכנו�

                                                                                                                                                                                     
  .ר הוועדה המקומית" ראש המועצה האזורית הוא ג� יו17
18 � עד לדיו� נערכו פניות רבות מטע� באי כוח רוכשי� שוני� ומטע� צוקי ארסו- לגורמי� שוני� בלשכת התכנו

 שחלו לאחר(נער  ג� דיו� אחד בלשכת מתכנ� המחוז . ליועצת המשפטית ולשר הפני�, ר הוועדה המחוזית"ליו, המחוזית
אינני רואה צור  לפרט את התכני� של . בהשתתפות גורמי הוועדה המקומית ונציג הרוכשי�, )חילופי גבריא בלשכה

  . המהלכי� הללו
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אלה  טעמי ". 5/8/כי בכוונתה להפקיד תוכנית אשר מטרתה לבטל את תוכנית חש"
  :ההחלטה כלשונ�

  
ו� והתוכנית במקורה נועדה קיבו� געש סובל ממצוקת דיור עבור בני הקיב

שינוי התוכנית לאחר אישורה מונע את השגת . לתת מענה לצור+ זה
כמו כ� יש בה כדי לפגוע ביכולת לתת מענה . המטרות שלשמ� אושרה

�  ;למגורי� עתידיי� לבני הקיבו� נוכח העדר עתודת קרקע לצורכי מגורי
 13א "פי תמבמזרחה של התוכנית מצויה חטיבת קרקע ביעוד חקלאי על 

  ;13א "שלא קיבלה את האישור הנדרש על פי תמ
הוועדה לאחר שבחנה שוב את התוכנית ותוכנית הבינוי המלווה אותה 

 � ובה הסתבר כי קיבו� געש 8.1.07ולאחר שעיינה בתשובת קיבו� געש מיו
הגיעה , מכר את זכויותיו בקרקע לגור� פרטי אחר שאינו קשור בקיבו�

 כי במימושה של 21/3מ " בתמ7.2.2תה על פי סעי� למסקנה בהתא� לחוב
  ;תוכנית זו יש משו� פוטנציאל ליצירת יישוב נוס�

אישור תוכנית להרחבת הקיבו� מחייבת בחינת אלטרנטיבות תכנוניות כדי 
מאחר ודבר זה לא נעשה  . להביא למיצוי מיטבי של הקרקע של הקיבו�

שלש� הרחבתו של הקיבו� כמו כ� הוועדה סבורה . נפגע ההלי+ התכנוני
 �עצמו נדרש לבחו� את כל מרחב הקיבו� וכל חלופות פיתוח המגורי

  .האפשריות הראויות לש� הרחבתו
   

ביקשה להעלות את הכורת לא רק על תוכנית הבינוי ") הצהרת הביטול: "להל�(הנה כי כ� החלטה זו 
ערת האזהרה כמהל# אחרו�  חודשי� למ� אישורה וכשנה למ� רישו� ה22שכבר נקפו (המקומית 

 שני� למ� 7בנקו/ (אלא ג� על תוכנית געש כולה ) שנועד להקנות לה גושפנקה של נאותות מלאה
  ). אישורה ופרסומה כדי�

  
  
  

  ההחלטה המותקפת
הצהרת הביטול הניחה ביד הוועדה המקומית וקיבו� געש רשות להתייצב לפני הוועדה ולהביע את 

 שבו נער# דיו� בהשתתפות מליאת הוועדה 25.6.07התממש ביו� הדבר . דעת� בהקשר להצהרה
נציגי הקיבו� ונציגי היזמי� , נציגי הוועדה המקומית, היועצת המשפטית, מתכנ� המחוז, המחוזית

הדיו� הוקלט ותומלל (הגורמי� השוני� חיוו דעת� לפני חברי הוועדה המחוזית ). צוקי ארסו/(
ובסיומו התקבלה ההחלטה ) שלא תועד(ועדה לדיו� פנימי לאחר מכ� הסתגרה הו). לפרוטוקול
  .   המותקפת
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 ההחלטה אומרת שתוכנית געש אושרה לש� מת� מענה לצורכי הדיור בקיבו� געש ולא לש� הקמת 
באזור "הקיבו� נמצא ). 35א "היו� תמ (31א "שכונה חדשה סגורה שהקמתה נוגדת את הוראות תמ

חלק מ� השטח מיועד לפי , מוק/ שמורת טבע וג� לאומי, קרבה לי�(" רגיש מבחינה נופית וסביבתית
הפשרת שטחי� חקלאיי� ).  ליעוד חקלאי ולא נית� בתוכנית מפורטת לשנות את ייעודו13א "תמ

לש� חיזוק קהילת הקיבו� עצמו ולא לש� הקמת שכונה נפרדת שאי� , על כ�, לבנייה למגורי� נעשתה
קיבו� , לכה למעשה נוצלה תוכנית געש לרעה בידי הוועדה המקומיתה. בינה לבי� הקיבו� ולא כלו�

  . געש ורוכשי הקרקע לש� הקמת שכונה נפרדת וסגורה
  

קיבו� , ההיסטוריה של הטיפול בתוכנית על ידי הוועדה המקומית חו/ השרו�"בנסיבות אלה ונוכח 
". רה ביחס לשטח הנדו�להקפיד הקפדה מיוחדת וית"החליטה הוועדה המחוזית " געש ובעלי הקרקע

התוכנית (זו סברה הוועדה שיש לעג� הנחיות בינוי בתוכנית מפורטת חדשה " הקפדה יתרה"בגדר 
התוכנית החדשה תהווה תכנו� מחדש של המתח� . שתחלי/ את תוכנית געש הקיימת) העתידה

המקובלי� לפי התוכנית  תופקד ותעבור את כל הליכי התכנו� . הקרקעי שעליו חלה התוכנית הקיימת
א "א� התכנו� של שטחי המגורי� יתפרש ג� על שטח שאינו בגדר יישוב לפי תמ.  חוק התכנו� והבנייה

  :אלה הנחיות הבינוי שיבואו לכלל ביטוי בתוכנית געש החדשה. 13א " תידרש הקלה מתמ13
  

לא תהיה הפרדה פיזית בי� אזור המגורי� בשטח הנדו� לבי� שטח   .א
יבו� וכ� תשמר נגישות לרכב ולהולכי רגל בי� המחנה הקיי� של הק

  ;הקיבו� הקיי� לאזור המגורי� החדש
המתח� הציבורי הפתוח הנמצא בחלק הצפו� מערבי של תוכנית הבינוי   .ב

ייועד לשמש ה� את הקיבו� הקיי� וה� את השכונה החדשה ויפותח 
  ;כשטח ציבורי פתוח

 אזור לא יתאפשרו הפרשי� משמעותיי� בי� מפלסי הקרקע של  .ג
�אלא מינוריי� , המגורי� הנדו� לבי� מפלסי הקרקע בקיבו� הקיי

  ;בלבד לצורכי פיתוח הנדסי בלבד
בי� השביל הציבורי , לא יסומנו גדרות בחלק הפנימי של אזור המגורי�  .ד

�  ;לשטחי� הירוקי
בהתא� להחלטת "] תהיה: "ל"צ[צפיפות יחידות הדיור בתוכנית יהיו   .ה

  ;ד לדונ�" יח4רשה  שד1.1.96פ מיו� "הולקחש
  ;ד במתח�"יקבע בהוראות שלא נית� יהיה לאחד יח  .ו
, על התוכנית להבטיח כי ייוותר מרחב ציבורי בי� הבתי� עבור שבילי�  .ז

 לש� שמירת אופיו הקיבוצי של הבינוי –נטיעות וכדומה , גינו�, רחבות
�  ;במקו
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� בחלק הצפו� מזרחי של התוכנית יסומ� חיבור לדר+ בי� אזור המגורי  .ח
הנדו� לבי� הקיבו� הקיי� ולא יסומנו אלמנטי� כמדרכה וחנייה בקטע 

שיש בה� משו� קטיעת רצ� בי� אזור המגורי� הנדו� והקיבו� , ל"הנ
�  .הקיי

  
בהצבעה תמכו תשעה מחברי הוועדה בהחלטה ואילו חמישה חברי� סברו שנית� להסתפק בעדכו� 

  . נספח הבינוי ואישורו בידי הוועדה המחוזית
  
מציבה כתכלית הקצה שלה את התקנתה של תוכנית , כמוה כהצהרת הביטול, החלטה המותקפתה

ההבדל בי� שתי ההחלטות הוא שהצהרת הביטול הציעה . מפורטת חדשה שתחלי/ את תוכנית געש
; ייעוד חקלאיהתקנת תוכנית המבטלת את תוכנית געש לחלוטי� ולפיכ# מחזירה את שטח התוכנית ל

ית העתידה תתבסס על התוכנית הקיימת ולא תשנה את ייעודי הקרקע  א# תעג� בה לעומת זה התוכנ
  .  את שמונה העקרונות המנחי� שפורשו בהחלטה

  
  

  המציאות התכנונית
המציאות הנורמטיבית התכנונית הפורשת מצודתה על עניינה של עתירה זו מגולמת בתוכניות המתאר 

אציג את הוראותיה� . 8/5/ והתוכנית המפורטת חש21/3תוכנית המתאר המחוזית , 13,  ו35הארציות 
  . לפי שעה בלי ציו� הטענות מכא� ומכא� הנשענות עליה�, השייכות לעניי�

  
  ")13א "תמ(" חו� הי� התיכו� –תכנית מתאר ארצית לחופי� 

 שתכליתה לקבוע ייעודי קרקע לאור# רצועת החו/ מייעדת את קיבו� געש לשטח יישוב 13א "תמ
לפי התוכנית הוא שטח " שטח יישוב חקלאי. "19 המוק/ שטח חקלאי מצפו� מזרח ודרו�חקלאי

. שייעודו תפקוד כפרי ושימושי� אחרי� שהוגדרו בתוכניות מתאר מקומיות או בתוכניות מפורטות
התוכנית קובעת את עדיפותה על כל תוכנית בדרגה נורמטיבית נמוכה יותר אול� היא מתירה שינוי 

; דיי� באמצעות תוכניות נמוכות במדרג בתנאי שהמועצה הארצית נתנה דעתה לשינויגבולות ייעו
שהשינוי מתייחס לשטח קט� יחסית ונחו� לצור# התאמת התוכנית לנתוני� מקומיי� והמועצה 

  . הארצית אישרה אותו
  

גדול נוכח קנה המידה ה. 1:20,00020חלק בלתי נפרד של התוכנית הוא קוב� תשריטי� בקנה מידה של 
ההוראה מלמדת כי התשריט מיועד . יחסית קובעת התוכנית הוראה בדבר דיוק וסטיות מותרות

להוות ציו� לכוונת המתכנ� בדבר איתורו של אזור שימושי קרקע מסוי� ואילו מקומו המדויק של 
                                                             

  .133�134  וקווי אור  181�182 ראו בתשריט נספח לתוכנית מחוז תל אביב והמרכז בי� קווי רוחב 19
  . בשטח'   מ200מ  בתשריט מגל� " כל ס20
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 מותרות סטיות בהקשר. גודלו וגבולותיו ייקבעו בתכנית מתאר מקומית או בתוכנית מפורטת, האזור
  . לאיתור מיקומו של האזור וגודלו הנובעות מקנה המידה של התוכנית שאינו מאפשר דיוק ממשי

  
  ")35א "תמ("לפיתוח ולשימור אר� , תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה

אי� צור# להידרש לפרוט .  נועדה לית� מענה תכנוני לצורכי הבנייה והפיתוח במדינת ישראל35א "תמ
אול� ייאמר כי התוכנית . ית שהיא בעלת חשיבות עקרונית מ� המעלה הראשונהתכליותיה של התוכנ

בי� היתר התוכנית אינה מתירה הקמת יישוב חדש . מטילה מגבלות נוקבות על הקמת יישוב חדש
הרחבת יישוב כפרי קיי� מוגבלת על ). תוכנית געש היא בתחו� מרק� חופי (21"מרק� חופי"בתחו� 

י החדש יתוח�  לשטח הקיי� המיועד לבינוי וא� אי� בו די נית� להתפרש פי התוכנית לכ# שהבינו
שמירה על נגישות מ� השטח , מעבר לו תו# שמירת רציפות קרקעית ביחס לשטח הקיי� המיועד לבינוי

הקיי� אל השטח הנוס/ ומניעת שינוי מהותי של אופי היישוב  ושל מאפייני המרק� שבו הוא 
  . ממוק�

  
כחמש שני� לאחר שתוכנית געש  (2005 אושרה בידי הממשלה בשלהי נובמבר 35א "יצוי� כי תמ

קוד� לכ� ). אושרה וכחמישה חודשי� לאחר שהוועדה המקומית אישרה את תוכנית הבינוי המקומית
תוכנית געש שוותה לנגדה . 35א " שתכניה שוני� במידה ניכרת מאלה של תמ31א "שררה בכיפה תמ
  . 31א "את הוראות תמ

  
  ")21/3מ "תמ("תוכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז 

התוכנית מייעדת את . 2003נכנסה לתוק/ בנובמבר ) 21' שינוי מס(תוכנית המתאר למחוז המרכז 
בי� שימושי הקרקע המותרי� באזור פיתוח כפרי מצוי ג� . מתח� תוכנית געש כאזור פיתוח כפרי

ותוכנית מפורטת שאושרו לפני יו� תחילתה של התוכנית קובעת כי תוכנית מתאר מקומית . מגורי�
  . תוכנית זו יעמדו בתוקפ� על א/ האמור בתוכנית המתאר המחוזית

  
  ")תוכנית געש(" 8/5/תוכנית חש

שינוי ייעוד משטח חקלאי ושטח פרטי פתוח לאזור : "תקנו� תוכנית געש מתאר את מטרת התוכנית
�תנו על סמ+ תכנית בינוי אשר תאושר על ידי הועדה היתרי בנייה יינ" כ� נקבע בתקנו� ש". מגורי

תוכנית הבינוי והפיתוח תהיה מבוססת על תכנית הבינוי המהווה חלק ממסמכי התוכנית . המקומית
  ". המפורטת

  

                                                             
שפת " מבארי� כי התוכנית מגבשת מערכת מונחי� הוראות והגדרות חדשה ועדכנית היוצרת 35א "סבר לתמ דברי הה21

�" מרק�"זו נטבע מונח חדש הקרוי " שפת תכנו�"בגדרה של . חדשה שתכליתה להוות תשתית לתכנו� העתידי" תכנו
)Texture .( ימרק� חופ" שאחד מה� הוא –התוכנית מגדירה חמישה סוגי מרקמי� "– � ולכל מרק�  אפיוני תכנו

  .  מיוחדי� לו
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 שהוא 1:500בקנה מידה ) תשריט" (נספח בינוי מנחה"כחלק ממסמכי התוכנית , לתוכנית צור/
  . הנזכרת בתקנו�" תוכנית הבינוי"
  

המתח� יהווה מגרש ;  יחידות דיור120, טבלת זכויות ומגבלות בניה הכלולה בתקנו� קובעת שיהיו כ
מוגדרי� אחוזי הבנייה המותרי� ונקבע כי קווי הבניי� ייקבעו בתוכנית ; ) דונ�30, שטח של כ(אחד 

  .הבינוי
  

  טענות מקדמיות בש� הוועדה המחוזית
פגמי� ; חוסר ניקיו� כפיי�; עתירה מוקדמת: ת מקדמיותבאי כוח הוועדה המחוזית טענו שלוש טענו

  . לא ביקשתי את תגובת העותרי� לטענות אלה. בתצהירי העותרי�
  

. לפיכ# אמנע מהצגת� המפורטת. לא מצאתי ממש בטענות הללו המספיק כדי דחיית העתירות על ִס�8ַ
  . ה� יתבארו בפרק הדיו� להל�

  
  בת הוועדה המחוזיתטענות העותרי� לגו� העתירות ותשו

אי סבירות ההחלטה ) א: נית� לתחו� את טענות העותרי� אל מסגרת של חמישה ראשי טענה
  .חוקיות התוכנית) ה; פגמי� דיוניי�) ד; מניעות) ג; חריגה מסמכות) ב; המותקפת

  
  אי סבירות ההחלטה המותקפת

תוכנית ; אמת את נספח הבינויתוכנית הבינוי תו: בגדרה של טענת אי סבירות באות טענות משנה אלה
ההחלטה אינה משרתת ; פגיעה בלתי מידתית בזכויות קנייניות; הבינוי תואמת את התוכנית העתידה

  . אינטרס ציבורי ראוי
  

  תכנית הבינוי תואמת את נספח הבינוי
הוועדה המחוזית סמכה את החלטתה בראש ובראשונה על כ# שכביכול העלתה חרס בידה שעה 

במגמה להבטיח את , עקרונות הבינוי שבנספח הבינוי בתוכנית הבינוי" הטמעת"טיח את שניסתה להב
 בלי להסכי� לכ# שתוכנית געש שוותה לנגד עיניה –העותרי� . של תוכנית געש" אופייה הקיבוצי"

טועני� כי תוכנית הבינוי שאושרה בידי הוועדה המקומית , דווקא" אופי קיבוצי"הרחבה בעלת 
  . הנדרש ועולה בקנה אחד ע� נספח הבינוי" אופי"מקיימת את ה

  
תצהירי� לתמיכת העתירות המאשרי� כל טענת עובדה , ראשית: הטיעו� נוע� יתדותיו במספר ראיות

  מצוי 22וא� תאמר שתצהירי העותרי� אינ� של אנשי מקצוע בתחו� התכנו�. הנטענת בעתירות
                                                             

וייתכ� שכ  הדבר ג� לעניי� התצהיר ) 1575/07מ "עת( ודאי כ  הדבר לעניי� התצהיר החתו� בידי אחד הרוכשי� 22
  ). 1528/07מ "עת" (בכל הענייני� הקשורי� להקמת הפרויקט] צוקי ארסו-[מי שטיפל מטעמה של "החתו� בידי 
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מהנדס הוועדה המקומית שעסק מטעמה תצהיר לתמיכת תגובת הוועדה המקומית הערו# בידי 
הציג את הערות מתכנ� המחוז לנגד , היה שות/ לדיוני� אצל מתכנ� המחוז, בבדיקת תוכנית הבינוי

  . ראו פרק הנסיבות לעיל[עיני חברי הוועדה המקומית ועמד על ישומ� 
  

דה המקומית העותרי� מסכימי� בפה מלא לכ# שתוכנית הבינוי הראשונה שאושרה בידי הווע, שנית
מכה מסוימת שעה " ספגה"הוועדה המקומית . 23לא תאמה את הנחיות נספח הבינוי באורח מלא

שבית משפט השלו� הורה להפסיק את העבודות שהחלו להתבצע על פי היתרי� שהוועדה המקומית 
א חזקה שנזהרה בצונני� ומשתוקנה תוכנית הבינוי ל, משנכוותה הוועדה המקומית ברותחי�. הנפיקה

  ). באמצעות גורמי התכנו� שלה(ע� דרישות הוועדה המחוזית " התיישרות"הייתה לתיקו� אלא מגמת 
  

 שני מסמכי� חתומי� בידי מתכנ� הוועדה המחוזית ומסמ# החלטה של – ואולי עיקר –שלישית 
הוועדה המקומית מוכיח בעליל שהוראות תוכנית הבינוי הותאמו לדרישות נספח הבינוי כפי שה� 

  : אלה המסמכי�. תפסות בעיני גורמי הוועדה המחוזיתנ
  

 חוות הדעת בוחנת תוכנית בינוי מתוקנת – 27.2.05חוות דעת של מתכנ� המחוז מיו�  •
  :מוצאת בה נקודות אחדות הטעונות תיקו� ומסכמת, שהוצעה בידי הוועדה המקומית

  
יל ככל שתוגש תכנית בינוי ופיתוח המתוקנת בהתא� להערות שפורטו לע

 נית� יהיה –ויושל� ההסדר המשפטי לשביעות רצו� היועצת המשפטית 
לקבוע כי תוכנית זו תואמת את עקרונות נספח הבינוי והפיתוח הכלול 

  .8/5/בתוכנית המאושרת חש
 בישיבה זו אישרה הוועדה המקומית את ,  29.5.05פרוטוקול ישיבת הוועדה המקומית מיו�  •

וקול מעיד שהתוכנית שהוצעה לוועדה עברה ביקורת של הפרוט. תוכנית הבינוי המתוקנת
מהנדס הוועדה המקומית והוא הציע לכלול בה את כל הערות מתכנ� המחוז הכלולות בחוות 

כ# שנית� (מהנדס הוועדה פירט אחת אחרי השנייה את הערותיו . 27.2.05הדעת מיו� 
לאחר דיו� החליטה ). להשוות� להערות מתכנ� המחוז ולראות את ההתאמה המלאה ביניה�

היא א/ עשתה את מכתבי ". בהתא� להמלצת מהנדס הוועדה"הוועדה לאשר את התוכנית 
  לחלק מ� ,  שהוקראו בישיבה  –מתכנ� המחוז והיועצת המשפטית של הוועדה המחוזית 

  . הפרוטוקול

                                                             
ככל הנראה תכנית הבינוי הראשונה תואמת את הבנתה של הוועדה . מית לא נשמעה הסכמה כזאת מצד הוועדה המקו23

אלא שהוועדה המקומית קיבלה החלטה שלא להתעמת ע� גורמי . המקומית את תוכנית געש על הנחיות הבינוי שבה
  . שמעות תוכנית געשהתכנו� המחוזיי� ולשנות את תוכנית הבינוי כ  שתהלו� את הבנת הוועדה המחוזית בדבר מ
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 הישיבה זומנה כדי לדו� בדרישת ,  בלשכת התכנו� המחוזית8.8.05סיכו� ישיבה מיו�  •
אגב כ# מעיד . היועצת המשפטית לרישו� הערת אזהרה בטאבו למניעת איחוד יחידות דיור

  :פרוטוקול הישיבה כי
  

�תוכנית הבינוי במתכונתה המתוקנת קיבלה חוות דעת ...  מתכנ� המחוז ציי
חיובית מטעמינו אול� נותרה דרישת היועצת המשפטית אשר נועדה 

בדבר איסור חיבור יחידות דיור במהותה להתריע בפני רוכש פוטנציאלי 
�  ...במתח

  
משילוב שלושת המסמכי� הללו עולה כי בראשונה אישרה הוועדה המקומית תוכנית בינוי שנדחתה 

בשנייה תוקנה התוכנית ; )אותה" לעצור"וא/ ננקטו פעולות משפטיות כדי (בידי הוועדה המחוזית 
בשלישית ; דרוש בה תיקוני� מסוימי�ומתכנ� המחוז קיבל את עיקר ההצעה המתוקנת א# ראה ל

א# הכללת הערות מהנדס המחוז כמו ) בשנייה(אושרה בידי הוועדה המקומית תוכנית מתוקנת 
ולבסו/ התבוננות של מתכנ� המחוז בתוכנית ; יוצרות תוכנית מתוקנת בינוי מתוקנת בשלישית

דרישת היועצת "ונותרה רק  כי כל הערותיו שובצו בה – הלכה למעשה –מגלה ) בשלישית(המתוקנת 
  ". המשפטית

  
הוס/ לכ# עובדה שאינה שנויה במחלוקת שבסופו של דבר נרשמו הערות אזהרה בנוסח שהוכתב בידי 

מקיימת את כל דרישות גורמי הוועדה ) בשלישית(היועצת המשפטית ותמצא שהתוכנית המתוקנת 
  . המחוזית שכול� משקפות את הנחיות הבינוי של תוכנית געש

  
באי כוח הוועדה המחוזית גורסי� כי המסמכי� שהעותרי� ציינו אות� ה� הנותני� כי תוכנית 

חוות דעת מתכנ� ; הגע בעצמ#.  הבינוי המאושרת אינה עולה בקנה אחד ע� דרישות מתכנ� המחוז
 הצביעה על שורת אי התאמות שבי� תוכנית הבינוי לנספח הבינוי ודרשה את 27.2.05המחוז מיו� 

כמו כ� נדרשה הוועדה המקומית להביא את התוכנית המתוקנת לעיו� מתכנ� המחוז קוד� . נ�תיקו
מבלי שהעבירה , כביכול, הוועדה המקומית התכנסה לאישור תוכנית מתוקנת . לאישור תוכנית הבינוי

 לפי הערות מהנדס הוועדה המקומית –עינינו הרואות . אותה לאישור מוקד� של מתכנ� המחוז
; לא כללה את דרישות התיקו� של מתכנ� המחוז" המתוקנת" שהתוכנית – באוזני הוועדה שהושמעו

  ? מה ראה לו מהנדס הוועדה להציע הערות דומות להערות מתכנ� המחוז, שא� לא תאמר כ�
  

אול� אי� ראיה " בהתא� להצעת מהנדס המחוז"אכ� הוועדה המקומית אישרה את תוכנית הבינוי 
, תוכנית זו לא נשלחה לעיו� ולבחינה. וועדה שולבו בתוכנית הבינוי המאושרתלכ# שהערות מהנדס ה

של גורמי התכנו� בוועדה המחוזית ולפיכ# שווא טועני� העותרי� כי , מוקדמי� או מאוחרי� לאישור
  ). בשלישית(את התוכנית המתוקנת , מפורש או מכללא, מתכנ� המחוז אישר
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כ# בעניי� ; ראה שהיא רחוקה מלשק/ את עקרונות נספח הבינוייתר על כ� עיו� בתוכנית המתוקנת מ

ביטול , סגירה בגדרות של דירות, הצמדות של חניות, חלוקת השטח למגרשי�, גובה מפלסי קרקע
ראשית הוועדה המחוזית . מסקנה זו היא פועל יוצא משלוש ראיות. מעברי� ושטחי ציבור משותפי�
את , כעולה מפרוטוקול הישיבה,  ומצאה בה27.3.07יבתה מיו� ביש, עיינה בתוכנית הבינוי המאושרת
כתב התשובה של הוועדה המחוזית הטוע� את טענת העובדה , שנית. אי ההתאמות המתוארות למעלה

שלישית פי העותרת צוקי . והוא מאשר את הטענה) הנוכחי(האמורה נתמ# בתצהיר של מתכנ� המחוז 
שיחד ע� התוכנית " שינויי� קלי�"שנותרו ,  בעתירהבסעד החילופי שביקשה, ארסו/ ענה בה

  . המאושרת מקיימי� את מכלול הנחיות נספח הבינוי
  
  

  תוכנית הבינוי תואמת את התוכנית העתידה
העותרי� . ההחלטה המותקפת קבעה שמונה עקרונות מנחי� שמ� ההכרח לקבע� בתוכנית העתידה

  :הטבלה הבאה מראה את הדבר. נוי המאושרתטועני� שכל העקרונות הללו הוטמעו בתוכנית הבי
 ביטוי בתוכנית הבינוי המאושרת עקרונות לקביעה בתוכנית העתידה 

לא תהיה הפרדה פיזית בי� אזור המגורי! בשטח  .1
י! של הקיבו$ וכ� הנדו� לבי� שטח המחנה הקי

תשמר נגישות לרכב ולהולכי רגל בי� הקיבו$ 
 .הקיי! לאזור המגורי! החדש

 �אי� כל הפרדה פיזית בי� אזור המגורי! לבי
בתי הקיבו$ צמודי! . שטח הקיבו$ הקיי!

 .24לבתי! במתח!

2.  �המתח! הציבורי הפתוח הנמצא בחלק הצפו
ש ה� את מערבי של תוכנית הבינוי ייועד לשמ

הקיבו$ הקיי! וה� את השכונה החדשה ויפותח 
 .כשטח ציבורי פתוח

 

המתח! הציבורי הפתוח משמש בפועל ה� את 
הקיבו$ וה� את המתח! מעול! לא הוק� 

 . בגדרות ולא נחס! לכל שימוש
 

לא יתאפשרו הפרשי! משמעותיי! בי� מפלסי  3
הקרקע של אזור המגורי! הנדו� לבי� מפלסי 

אלא מינוריי! בלבד , הקרקע בקיבו$ הקיי!
 .לצורכי פיתוח הנדסי בלבד

אי� הפרשי מפלסי! משמעותיי! בי� הקיבו$ 
המפלסי! תואמי! את נספח . לבי� המתח!
אושרו על ידי מתכנ� המחוז , ע"הבינוי שבתב

ומתואמי! ע! רשות שמורות הטבע והגני! 
ביחס לניקוז המתח! וע! כל הפיתוח 

 .25בתיהסבי
,  אזור המגורי!לא יסומנו גדרות בחלק הפנימי של .4

 . בי� השביל הציבורי לשטחי! הירוקי!
 �העותרי! הסכימו לא לבנות כל גדרות אב

 .26)מ לצרכי דיפו� הקרקע" ס10למעט (במתח! 
צפיפות יחידות הדיור בתוכנית יהיו  בהתא!  .5

ד " יח4 שדרשה 1.1.96פ מיו! "להחלטת הולקחש
 .לדונ!

ד בהתא! לבחירת מתכנ� " יח108הצפיפות היא 
המחוז וכפי שעוג� בהערת האזהרה שנדרשה על 

 .ידי היועצת המשפטית
ד "יקבע בהוראות שלא נית� יהיה לאחד יח . 6

 .במתח!
 אזהרה על איסור לאחד יחידות קיימת הערת

 . דיור וכ� כתב התחייבות של היזמי!
7.  �על התוכנית להבטיח כי ייוותר מרחב ציבורי בי

נטיעות , גינו�, רחבות, הבתי! עבור שבילי!
 לש! שמירת אופיו הקיבוצי של הבינוי –וכדומה 

 �תוכנית הבינוי מבטיחה מרחב ציבורי  בי
 .'נטיעות וכד, גינו�, רחבות, הבתי! עבור שבילי!

                                                             
  . להל�8 לעניי� שמירת הנגישות ברכב וברגל ראו הנחייה 24
  ).ראו לעיל" (ישיבת ההבהרה"ב   כ  ג� הובהר 25
  . הסכמה זו באה לביטוי בישיבת ההבהרה26
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 .במקו!
בחלק הצפו� מזרחי של התוכנית יסומ� חיבור  .8

לדר- בי� אזור המגורי! הנדו� לבי� הקיבו$ הקיי! 
ולא יסומנו אלמנטי! כמדרכה וחנייה בקטע 

שיש בה! משו! קטיעת רצ� בי� אזור , ל"הנ
 .המגורי! הנדו� והקיבו$ הקיי!

חיבור לכביש בחלק הצפו� מזרחי מצוי בתוכנית 
 .27הבינוי 

  
הוועדה קבעה את העקרונות המנחי� . עמדת הוועדה המחוזית היא כפי שתוארה בפסקה הקודמת

  . לש� הטמעת� בתוכנית העתידה משו� שמצאה שה� חסרי� בתוכנית הבינוי המאושרת
  

  פגיעה בלתי מידתית בזכויות קנייניות
ההחלטה המותקפת היא מהל# , אפילו תאמר שיש מקו� לתק� במשהו את תוכנית הבינוי המאושרת

ההחלטה המותקפת ; שווה בנפש#. בלתי מידתי באורח קיצוני הפוגע בזכויות קנייניות ללא כל צידוק
מורה על הקפאה מוחלטת של הבנייה במתח� כשתכליתה היא הכנת תוכנית מפורטת חדשה שתוכנה 

ההחלטה המותקפת התקבלה שבע שני� לאחר שתוכנית געש אושרה .  אלא תוכנית בינויאיננו
ופורסמה ושנה וחצי לאחר אישור תוכנית הבינוי כאשר מיליוני דולרי� הושקעו ברכישת זכויות מתו# 

בכל פע� . הסתמכות על תוכנית שהיא מצג סטטוטורי רחב השפעה שמותר לרבי� להסתמ# עליו
את היזמי� ואת הקיבו� על הצור# להכניס , מחוזית העמידו את הוועדה המקומיתשגורמי הוועדה ה

כ# בישיבת ההבהרה נראה היה . נשמעו הדברי� באוז� כרויה ובלב קולט, תיקוני� בתוכנית הבינוי
היה צור# בצעד כה קיצוני , א� כ�, למה. שנותרו רק פכי� קטני� ליישור ההדורי� וג� אלה הוסכמו

הא� לא נית� היה להוסי/ ולדרוש לקבע בתוכנית ? � עמל של שני� וישחית כספי עתקשיוריד לטמיו
  ? הלזה מידתיות ייקרא? הבינוי את אותה יותרת שלכאורה לא הודגשה בה די צורכה

  
הוועדה המחוזית טוענת שההחלטה המותקפת מוצדקת וממילא ג� סבירה ומידתית מכוח� של 

תוכנית הבינוי אינה ;  המקומית עד שהתקבלה ההחלטהדר# התנהלות הוועדה: שלושה טעמי�
  . סיכול מגמת יצירת יישוב חדש; מתיישבת ע� מהות תוכנית געש

  
של הוועדה המקומית מצאה ביטוי בתוכנית הבינוי ") התנהלות קלוקלת("התנהלות בלתי תקינה 

חלטת בית משפט הראשונה שחרגה בעליל מגדריה של תוכנית געש ונספח הבינוי שלה ושהוליכה לה
ביטוי נוס/ לשיטת . ע"השלו� להפסיק הליכי בנייה בהתא� להיתרי בנייה שעמדו בסתירה לתב

הפעולה של הוועדה המקומית מצוי בעובדה שהוועדה אישרה תוכנית בינוי מתוקנת לכאורה בלי 
 הוועדה המקומית. שהדבר קיבל את אישורה המוקד� של הוועדה המחוזית או של מתכנ� המחוז

של מתכנ� המחוז א# אי� היא יכולה להצביע על אישור " אמרות חיוביות"סמכה את אישורה על 
תוכנית . הערות מתכנ� המחוז מצביעות על הצור# בתיקוני� מסוימי�, להיפ#. מפורש שנית� מצדו

, א� כ�, לא נית�. בינוי המשקפת את כל ההערות ומתקנת אות� לא הוצגה מעול� למתכנ� המחוז
                                                             

  .  הדבר נכלל בגדר ההצעות שסוכמו בישיבת ההבהרה27
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 על הוועדה המקומית שתעג� בתוכנית בינוי את הקריטריוני� והתנאי� להגשמת המטרה לסמו#
  . המקורית של תוכנית געש שהיא הרחבת היישוב הקיי� ומניעת הקמת יישוב חדש

  
הרחבת הקיבו� אי� פירושה דווקא שהבינוי הנוס/ יאוכלס . תוכנית געש נועדה להרחבת קיבו� געש

�ירושה תוספת בנייה למגורי� שתהיה משולבת בקיבו� הקיי� ולא תהווה הרחבה פ. בידי בני הקיבו
תוכנית געש הותקנה בי� היתר על בסיס הודעת מנהל התכנו� . ובוודאי לא יישוב חדש" שכונה  סגורה"

 שכ� מספר יחידות הדיור בעקבות ההרחבה אינו חורג ממסגרת 31א "שהיא אינה טעונה הקלה מתמ
 �רכישת מקרקעי התוכנית בידי גורמי� פרטיי� הוליכה . 31א "במסגרת תמההקצבה שניתנה לקיבו
ראו " (שכונה סגורה"להקמת , תו# שיתו/ פעולה ע� הוועדה המקומית, לניסיונות מעשיי� לגרו�

המגולמי� " הרחבה"תו# שינוי המאפייני� של ה) מסעי הפרסו� מטע� סקו� ומטע� צוקי ארסו/
  . בנספח הבינוי

  
" המרק� החופי"במיוחד בתחו� , "יישוב חדש"ה הגבלות חמורות על היווצרות  מטיל35א "תמ

תוכניות הרחבה ופיתוח מחויבות לקיי� התאמה מלאה ). תוכנית געש מצויה בתחו� מרק� חופי(
בכלל זה נדרש שתוכניות הרחבה יהיו בצמידות לדופ� היישוב הקיי� ושתשמר . א זו"להוראות תמ

ההחלטה המותקפת נובעת מ� התובנה . י� לנוס/ במסגרת ההרחבהזיקת קשר ברורה בי� הקי
 35א "שהתגבשה בוועדה המחוזית שתוכנית הבינוי אינה קיימת התאמה מלאה לדרישות תמ

ומעוררת חשש כבד לייסוד יישוב חדש שאינו מחובר בכביש לקיבו� ושהמרק� המאפיי� אותו שונה 
�מותקפת קבעה אות� לעיגו� בתוכנית המפורטת ההוראות וההנחיות שההחלטה ה. מזה של הקיבו

העתידה נועדו לגרו� לכ# שהתוכנית העתידה ותוכנית הבינוי שתשורטט בעקבותיה יקיימו מתא� 
  .35א "מלא לתמ

  
  ההחלטה אינה משרתת אינטרס ציבורי ראוי 

ה בעתירת רוכשי היחידות כלולה טענה שהנמקת ההחלטה המותקפת בצור# לקיי� את רעיו� ההרחב
נפקד " תוכנית הרחבה"זכרה של . היא הנמקה סרת טע� וחסרת יסוד, המגול� בתוכנית געש

עובדה הידועה לגורמי הוועדה המחוזית (מתוכנית געש ומעת שהמקרקעי� נמכרו לרוכשי� פרטיי� 
המציאות .  לא נית� עוד לממש כוונה להרחבת הקיבו� באמצעות כברת קרקע זו) מזה שני�

הקרקע נמכרה לגורמי� פרטיי� משמיעה שהשכונה שתקו� לא תהיה מיועדת המתקיימת מאז ש
�  . להרחבת הקיבו

  
, יתר על כ� רוכשי היחידות רכשו אות� כדת וכדי� כשלנגד עיניה� תוכנית געש על נספח הבינוי שבה

המגבלה היחידה שה� נדרשו לקבל על עצמ� הייתה  ". הרחבת הקיבו�"שאיננו מזכיר תכלית של 
אילו ידעו שתוכנית געש נועדה להרחבת קיבו� געש לא היו רוכשי� בה .  איחוד יחידות דיוראיסור

אזי כיו� , אפילו תמצא לומר שרעיו� ההרחבה מגול� בתוכנית געש באורח משתמע. זכויות בקרקע
שהמקרקעי� נרכשו בידי פרטי� שלא יכלו לדעת על רעיו� נסתר זה וכיו� שניסיו� לתת ממש לרעיו� 
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חבה הוא פגיעה בזכויות קנייניות של הרוכשי� יש לפרש את תוכנית געש תו# שימור האינטרס ההר
  . הקנייני הפרטי ולא תו# פגיעה בו

  
�שכ� עניינה במתח� קרקעי פרטי . ג� צוקי ארסו/ גורסת שתוכנית געש אינה מיועדת להרחבת הקיבו

פילו תניח שמדובר בתוכנית אלא שהעותרת מוסיפה שא. המיועד למגורי� ללא כל הסתייגות
שתכליתה הרחבת הקיבו� אי� זה מעניינה של הוועדה המחוזית להתערב בנושאי בינוי ברמה 

  .המוסדרת בתוכנית הבינוי
  

אי� לפרש רק על פי לשונה אלא ג� על פי תכליתה , כדבר חקיקה, הוועדה המחוזית סבורה שתוכנית
  בעניי� דנ� היא זו שיש למנוע יצירת יישוב חדש פרשנות המגשימה את תכלית התוכנית. ומטרותיה

אי� לרוכש כלשהו זכות קנויה שמשטר תכנוני מסוי� יישאר . באמצעות בניית שכונת מגורי� סגורה
תוכניות יכולות . חוק התכנו� והבנייה מבוסס על ההנחה שלא עומדת זכות כזאת. לעד בחלקתו

  . די ייעוד� להפקעה מידי הבעלי�להתאשר ולשנות מצב� התכנוני של מקרקעי� עד כ
  

    שלילת סמכות הוועדה המקומית שלא כדי��חריגה מסמכות 
 חרגה מסמכותה חריגה – בתתה את ההחלטה המותקפת –עמדת העותרי� היא שהוועדה המחוזית 

בשנייה ; בראשונה נוטלת הוועדה לידיה  תוכנית שהיא בסמכות הוועדה המקומית. כפולה ומשולשת
ושה שימוש במנגנו� הקפאת היתרי בנייה שלפי סוג התוכנית אינו נתו� בידיה ובשלישית  הוועדה ע

  . הוועדה המחוזית מתערבת בענייני הוועדה המקומית במקו� שדבר אינו מותר לה
  

החליטה הוועדה המחוזית שתוגש תוכנית מפורטת חדשה שבה " הקפדה יתרה"בשמה של חובת 
עיגונ� של שמונה ההנחיות בתוכנית העתידה היא תכליתה . ייבותיעוגנו שמונה הנחיות בינוי מח

תוגש לוועדה המחוזית ] העתידה[התוכנית "ההחלטה המותקפת קובעת כי . העיקרית של התוכנית
] המנחי�[י הוועדה המקומית והיא תידו� לפרטיה בפני הוועדה המחוזית בהתא� לעקרונות "ע

  ". ל"הנ
  

". תוכנית בסמכות ועדה המחוזית"ל" תוכנית בסמכות ועדה מקומית"� חוק התכנו� והבנייה מבחי� בי
הראשונה היא תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מפורטת שתכליתה אחת או יותר מ� התכליות 

השנייה היא תוכנית מתאר או תוכנית מפורטת ; לחוק התכנו� והבנייה) א(א62המפורטות בסעי/ 
רה כי ועדה מקומית תדו� ותחליט בתוכנית שבסמכותה החוק מו. שאינה בסמכות ועדה מקומית

סמכות לדו� בתוכניות שאינ� " (שיורית"בידי הוועדה המחוזית מצויה רק סמכות )]. ג(א61סעי/ [
אמורה התוכנית העתידה לעסוק בעניי� , בדיד�). בתחו� סמכות� הייחודית של הוועדות המקומיות

) 5)(א(א62סעי/ [לסמכותה הייחודית של הוועדה המקומית שהוא ממי� אלה הנתוני� )  הנחיות בינוי(
זו חריגה . מכא� מתבקש שהוועדה המחוזית הורתה להעביר לדיו� לפניה תוכנית לא לה]. לחוק

  . מסמכות
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של הוצאת היתרי בנייה עד להפקדת )  מניעה–למעשה (ההחלטה המותקפת קובעת הוראות הגבלה 

 היא שהסמכות 78אלא שהוראת סעי/ .  לחוק78,  ו77פי� התוכנית העתידה בהתא� להוראות סעי
". מוסד התכנו� המוסמ+ להפקיד את התוכנית"להורות ולקבוע את תנאי ההגבלה הללו מוקנית ל

ומכא� שהשימוש ) ראו שוב את הפסקה הקודמת(מוסד התכנו� המוסמ# היא הוועדה המקומית 
  . סמכותה של הוועדה המחוזית לחוק  מהווה חריגה נוספת מ78בכוחות שהתווה סעי/ 

  
שבחוק התכנו� " כפיית ביצוע"א� סברת שהוועדה המחוזית תבקש לתלות מקור סמכותה בהוראות 

הוראות המסמיכות ועדה מחוזית לבצע בעצמה מטלה מ� המטלות שוועדה מקומית מחויבת ; והבנייה
שיבו כי הוועדה המחוזית כשלה א/ העותרי� י, ] לחוק התכנו� והבנייה28סעי/ [בה� ונכשלה בביצוע� 

  . 28ג� כא� בשימוש חורג ובלתי ראוי בסמכות זו
  

הוא נועד לשמש כלי ליישו� הוראות החוק .  לחוק הוא מהל# יוצא דופ�28שימוש בהוראות סעי/ 
במקו� שוועדה מקומית כלשהי נכשלת בכ# כישלו� חרו� או שהיא מסרבת להפעיל את כוחותיה לפי 

  .דיניות שאינה עולה בקנה אחד ע� החוק או ע� תוכניות מתאר מאושרותהחוק או מקיימת מ
  

בהקשר " סרבנות"אי� לומר על הוועדה המקומית שהיא נכשלה במילוי משימתה או שהיא הוכיחה 
הוועדה המקומית יצאה מגדרה כדי לרצות את . להנחיות שיצאו כחוק מלפני הוועדה המחוזית

תכלית� ). תוכניות סטטוטוריות(ינה ממי� התוכניות שהוגדרו בחוק תוכנית בינוי א. הוועדה המחוזית
של תוכניות בינוי היא להציב כללי יישו� אחידי� להוראות והנחיות הקבועות בתוכנית מתאר או 
בתוכנית מפורטת ולהוות כלי ביקורת להתאמת� של היתרי הבניה לתוכנית שמכוחה מוצאי� 

כ# . לענות בו) או לגורמיה(יות הבינוי עניי� לוועדה המחוזית לפי טבע� ומהות� אי� תוכנ. ההיתרי�
  . מקובל וכ# ג� הורתה תוכנית געש שהוראות בינוי ופיתוח ייקבעו בידי הוועדה המקומית

  
אי� לומר שזו חרגה מסמכותה או חתרה , כיו� שעניי� תוכנית הבינוי נמסר מראש לוועדה המקומית

הראשונה או התוכניות המתוקנות (בהתקינה את תוכנית הבינוי מתחת לפני סמכות הוועדה המחוזית 
בפרשתנו החליטה הוועדה המקומית לבסס את תוכנית הבינוי על הנחיות , יתר על כ�). בעקבותיה

רק לאחר . מתכנ� המחוז הובא בסוד התוכניות הללו וה� בוקרו על ידו. גורמי הוועדה המחוזית
החליטה הוועדה המקומית לאשר , מטע� מתכנ� המחוז" יתביקורת חיוב"שתוכנית מתוקנת זכתה ל

תו# הכללת כל הערות המתכנ� בתוכנית ותו# קביעה כי דרישות היועצת המשפטית של (את התוכנית 
  ). הוועדה המחוזית ימולאו

                                                             
אול� יש להזכיר כי המהלכי� לקראת . � והבנייה לחוק התכנו28 ההחלטה המותקפת אינה מזכירה את הוראת סעי- 28

, ר הוועדה המקומית ובו הורה"ר הוועדה המחוזית ליו" ששלח יו27.11.06קבלת ההחלטה המותקפת נפתחו במכתב מיו�  
שהוועדה המקומית תמנע מהוצאת היתרי בנייה עד לקבלת החלטה של הוועדה ,  לחוק28בהסתמ  על הוראת סעי- 

  .  חזרה הוועדה המחוזית על הנחייה זו לאחר שהתכנסה לדיו�בהמש  . המחוזית
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אול� ג� לשיטת .  בהתנהלות הוועדה המקומית– ולו מינימאלי –אמור מעתה שלא נית� למצוא דופי 

עדיי� , אחרי כל המהלכי� שהוועדה המקומית נקטה לפי דרישת גורמי הוועדה המחוזיתמי שסבור ש
אי� הדבר מצדיק נקיטת צעד של , נותרו ענייני� משניי� שאי� לה� ביטוי מלא ומדויק בתוכנית הבינוי

  . צעד יוצא דופ� של נטילת סמכויות הוועדה המקומית ומימוש� בידי הוועדה המחוזית, חירו�
  

היא גורסת כי הוועדה המקומית .  המחוזית דוחה את הטענה שפעילותה נפגמה בחוסר סמכותהוועדה
דווקא חרגה מסמכותה בכ# שהתקינה תוכנית בינוי המשנה באורח מהותי את                                                         

  . ת נקטה בוהתוכנית המפורטת ובכ# יש לראות צידוק למהל# שהוועדה המחוזי
  

לית מא� דפליג כי הוועדה המחוזית היא מוסד תכנו� המוסמ# ליזו� תוכניות ? פעולה בסמכות כיצד
אי� כל מניעה שבמסגרת תוכנית מפורטת יוסדרו . ובכלל זה ליזו� תוכניות המשנות תוכניות תקפות

ות לתכנו� התוכנית הוועדה המחוזית אמנ� כללה בהנחי].  לחוק69, ו63סעיפי� [ג� ענייני בינוי 
הוראות כאלה אלא היא הנחתה ג� לעניי� הגדרת לא רק העתידה ג� הוראות בינוי מסוימות א# 

  .  דרכי פיתוח ואופי למקו� שיובטחו בתוכנית, יעודי�, שטחי� ציבוריי�, אזורי�
  

א מאחר שבאי כוח הוועדה המחוזית סבורי� שלוועדה סמכות ליזו� ולדו� בתוכנית העתידה ממיל
 לחוק האומרת כי מוסד תכנו� רשאי לפרס� הודעה על הכנת 77ה� סומכי� יתדותיה� בהוראת סעי/ 

מכוח זה ג� קמה למוסד התכנו� סמכות להגביל ולמנוע הוצאת היתרי בנייה לפי . תוכנית מיוזמתו
  .   לחוק78סעי/ 

  
חות הכפייה שסעי/ הוועדה המחוזית ג� סבורה כי התנהלות הוועדה המקומית הצדיקה שימוש בכו

חד ערכי מ� המסגרת שהותוותה , הוועדה המקומית חרגה באורח חד.  לחוק הקנה לוועדה המחוזית28
ג� אחרי . בנייה שהותרה בניגוד לתוכנית" לעצור"בתוכנית געש עד כדי צור# בהתערבות בית המשפט 

מי� שרכשו את המהל# הזה הוסיפה הוועדה המקומית לחתור לקראת הגשמת האינטרסי� של היז
קרקעות התוכנית ונטלה חירות לעצמה לאשר תוכנית בינוי שלא אושרה קוד� לכ� בידי גורמי התכנו� 

  . של הוועדה המחוזית
  

בתוכנית בינוי אי� מקו� לכלול הוראות שכלל לא . הוועדה המקומית חרגה מסמכותה. יתר על כ�
עיגו� , עיגו� דרכי�, ידות הדיור וצפיפותמספר יח: בתוכנית המפורטת כגו�, באורח מסגרתי, נקבעו

חריגה כזאת אינה ניתנת לעיגו� בהוראות בינוי . 'עיגו� מפלסי קרקע וכד, הגדרת שטחי� ציבוריי�
ד "פא "הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה ת' גלמונד נ 697/80� "ראו בג[אלא רק בתוכנית מפורטת 

  ")].הלכת גלמונד: "להל� (817) 1(לו
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  מניעות ואינטרס הסתמכותהשתק ו
 שני� בצירו/ העובדה 7, העובדה שתוכנית געש היא בגדר מציאות תכנונית חוקית המתקיימת כ

שתוכנית הבינוי אושרה כשנה וחצי לפני שהתקבלה ההחלטה המותקפת ולא היו עליה עוררי� 
תוכנית . כו עליוגיבשו מצב תכנוני בעל השלכה על מעגל רחב של אנשי� וגורמי� אשר הסתמ, מיידיי�

להשתית עליה את פתרו� )  אג/ החשב  הכללי, האוצר(געש אפשרה לזרוע הכלכלית של מדינת ישראל 
ממילא ג� הקיבו� עצמו סמ# על התוכנית המאושרת לניצול מלא של ; מצוקת החובות של קיבו� געש

�ית מנו/ כלכלי הוועדה המקומית ראתה א/ היא בתוכנ. היתרו� הכלכלי שהתוכנית העניקה לקיבו
בכלל זה ג� המדינה באמצעות (צד לתוכנית , הלכה למעשה, יטע� הטוע� כי הגורמי� הללו היו. חשוב

ומשו� כ# באו בסוד תכליתה והיו מודעי� לדרישות התכנוניות ) מנהלת מחוז המרכז כמוסד תכנו�
מקיפות גורמי� אלא שהשלכות התוכנית רחבות יותר וה� . שהציבה הוועדה המחוזית במש# השני�

כאלה ה� היזמי� ורוכשי המקרקעי� שהשקיעו הו� עתק המבוסס . שלא היו חלק מ� ההלי# התכנוני
גורמי� אלה רשאי� היו לסמו# על . חוקית שתוכנית געש משקפת אותה,על אותה מציאות תכנונית

  . ח מידע שדרשו וקבלו כדי�"המציאות כפי שנשקפה אליה� מפרסו� התוכנית ומדו
  

� ההלכה היא שמוסדות התכנו� אינ� כבולי� בהחלטותיה� וג� תוכניות סטטוטוריות ניתנות אמנ
. כמעשה בית די�) תוכנית סטטוטורית(לא הרי החלטה מנהלית ואפילו מעשה חקיקה מנהלי . לשינוי

אול� שינוי של תוכנית שפורסמה ושעליה . האחרו� עמיד בפני שינויי� ואילו הראשו� מחוס� פחות
ו גורמי� רבי� וממו� רב הושקע מכוחה איננו דבר של מה בכ# ואינו נעשה אלא בנסיבות נסמכ

  . לגישה זו ביטוי רב בפסיקה ובספרות המשפטית. קיצוניות הדורשות את השינוי
  

זו הצביעה על פסיקה האומרת שגורמי . ד"הגישה שמנגד תוארה בהרחבה בכתב התשובה מטע� אט
ע� , א� לטובת האזרח וא� לרעתו, � מחדש בהחלטותיה� ולשנות�התכנו� והבנייה רשאי� לעיי

מטעמי� חשובי� הנעוצי� בטובת או כאשר יש צור# בהערכה חדשה של הנסיבות שינוי הנסיבות 
) 1(ד לח"פהוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה תל אביב ' א נ"חברה קדישא גחש 18/82� "בג(הציבור

  .  חד לדגשי� מפי משיבי� נוספי�אעמוד על כ# להל� בפרק שייו ). 701
  
  

  פגיעה בזכות הטיעו� משוא פני� שיקול דעת חסר
העותרי� טועני� לפגיעה מתמשכת בזכות הטיעו� שקמה לה� נוכח מהלכי הוועדה המחוזית שגרמו 

הצהרת הביטול התקבלה במסגרת דיו� של הוועדה המחוזית שבו . לפגיעה קשה באינטרסי� שלה�
זה א/ על פי שמשמעות ההחלטה שהצהירה על .  כל אפשרות להשמיע את דבר�לא ניתנה לעותרי�

כוונה להתקי� תוכנית המבטלת את תוכנית געש היא פגיעה אנושה באינטרסי� הכלכליי� של 
היו אמורי� , המקרקעי� שנרכשו ביד� בהסתמ# על תוכנית געש שייעדה אות� למגורי�(העותרי� 

  ). לאיתלחזור לייעוד� המקורי כקרקע חק
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בי� (לדיו� זה הוזמנו העותרי� . לאחר שהתקבלה הצהרת הביטול נועדה הוועדה המחוזית לדיו� נוס/
ר הוועדה המחוזית הבי� שמניעת זכות הטיעו� מ� העותרי� עלולה להולי# לבטלות "משו� שיו

 על ההחלטה שתתקבל ובי� משו� שביני לביני הוגשו העתירות המקוריות ומורא בית המשפט היה
וכ� נציגי הוועדה (מש# כשעתיי� השמיעו באי כוח העותרי� . להשמיע דבר�) ר הוועדה ויועציו"יו

א/ על פי כ� העותרי� טועני� כי זכות הטיעו� שלה� נתקפחה . את טיעוניה�) המקומית וקיבו� געש
י מגמתי מצג עובדת) ג; עמדה מוקדמת) ב; הטעייה) א: ה� נותני� לכ# טע� משולש. ג� בפע� הזאת

  . ומסול/
  

ה� כיוונו . ההטעיה נעוצה בכ# שהעותרי� הוזמנו לטעו� ביחס להחלטה שכללה את הצהרת הביטול
. טענותיה� נגד מגמת הוועדה לבטל את תוכנית געש כליל ולהחזיר את ייעודי הקרקע למקור�

 אינה עוסקת כלל בשאלת ביטול תוכנית געש אלא) ההחלטה המותקפת(ההחלטה שהתקבלה 
כ# אירע שה� טענו . העותרי� לא נדרשו לסוגיה. ברעיונות של הכללת הנחיות הבינוי בתוכנית חדשה

  . החליטה  בשעורי�–בחיטי� והוועדה השיבה
  

לשימוע המאוחר לא היה כל ער# מפני שהוועדה המחוזית ובעיקר העומד בראשה גיבשו את דעת� 
ניכר היה בה� שכלה ונחרצה . אמצעי התקשורתמראש ונתנו לה ביטוי בהצהרת הביטול ובראיונות ל

  . עמ� המחשבה לסכל הלכה למעשה את תוכנית געש
   

המגמה הנחרצת לתקוע מקלות בגלגלי תוכנית געש קיבלה ביטוי מוחשי באופיו וטיבו של המידע 
צוירה לפני חברי . ר הוועדה וגורמי� שוני� בוועדה לחברי הוועדה טר� קבלת ההחלטה"שמסרו יו

רעיונות שנבחנו לפני שתוכנית געש אושרה ושאי� לה� (עדה היסטוריה תכנונית לא רלוונטית הוו
תוכנית הבינוי הראשונה  על הפרובלמאטיקה שנגלתה בה  ופרסומי השיווק של , ביטוי בתוכנית

נמסרו לחברי הוועדה פרטי� לא מדויקי� על פער כביכול בי� הנחיות הבינוי של מתכנ�  ).היזמי� בעבר
לא נמסר לחברי הוועדה  שהמתכנ� אישר הלכה למעשה את . המחוז  לבי� תוכנית הבינוי שאושרה

עקרונות הבינוי שהוצגו בתוכנית בינוי מתוקנת ושהוועדה המקומית והרוכשי� עמדו ג� בדרישה 
על כל אלה התעלמה הוועדה מ� העובדה . לרישו� הערת אזהרה שהציבה היועצת המשפטית

ת אינ� שייכי� עוד לקיבו� געש ולמרות זה התעקשה להורות לוועדה המקומית שמקרקעי התוכני
  . שתערו# תוכנית חדשה שבמסגרתה יעוגנו הנחיות בינוי בעלות מאפייני� קיבוציי�

  
קוד� לכ# . הוועדה המחוזית השיבה שניתנה לעותרי� הזדמנות לטעו� טענותיה� בהרחבה יחסית

את פרטי החריגה של תוכנית הבינוי ) דת הפיקוח על הבנייהיחי(הציגו גורמי הוועדה המחוזית 
בעקבות הדברי� . מהנחיות הבינוי וניתנה לעותרי� ולכל בעלי העניי� אפשרות להגיב לכ# בפירוט רב

אי� כל ממש בטיעו� שהוועדה . שהושמעו קיבלה הוועדה המחוזית החלטה שהיא בתחו� סמכותה
  .  יפיות העותרי�הייתה מוגבלת לסוג החלטה המותאמת לצ
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  היחס להוראות תוכנית מתאר ארצית–חוקיות התוכנית 
העותרי� חולקי� ג� על חלקה המסיי� של ההחלטה המותקפת האומר שכאשר תותק� התוכנית 

" הקלה" תידרש 13א "העתידה ויתברר ששטחה משתרע ג� על מקרקעי� הבאי� בגדרה של תמ
 על שטחי תוכנית געש שכ� 13א "החיל את הוראות תמטענת� היא שכלל לא ברור שיש ל. 13א "מתמ

 ערו# בקנה מידה גדול יחסית והשוואתו לתשריט בקנה מידה קט� עשויה 13א "התשריט המצור/ לתמ
יתר על כ� לש� התקנת תוכנית געש נדרש אישור . לגלות סטיות שהיקפ� עולה על שטחי תוכנית געש

רצית ותפקידה לראות לכ# ששינוי ייעוד של קרקע פ שהיא ועדה הפועלת ליד המועצה הא"הולקחש
" הקלה"אישורה של הוועדה לתוכנית געש הוא שווה ער# למת� . חקלאית יושתת על אדני� מוצדקי�

ויתר על יתר לאחר שתוכנית געש פורסמה אישרה המועצה הארצית תוכנית . בידי המועצה הארצית
וכ� אושרה תוכנית מתאר . כנית געש למגורי�אשר מייעדת את שטח תו) 21/3מ "תמ(מתאר מחוזית 

הדבר עולה כדי אישור שנית� בידי .  שא/ היא ייעדה את מתח� תוכנית געש למגורי�35א "ארצית תמ
המועצה הארצית לתכנו� ' מילובלובסקי נ 10242/03� "בג: ראו (13א "המועצה הארצית ג� לעניי� תמ

  ). 676, 673) 6(ד נח"פובנייה 
  

זית השיבה כי סברת העותרי� שתוכנית המתאר המחוזית מחריגה את שטח התוכנית הוועדה המחו
. 13א " קובעת כי על חו/ הי� יחולו הוראות תמ21/3מ "תמ.  אינה נכונה13א "מתחולתה של תמ

יתר על כ�  תוכנית מתאר מחוזית אינה יכולה לגבור על תוכנית . תוכנית געש מצויה בתחו� החו/
כל עוד לא הוגשה התוכנית העתידה אי� . לכ# הטיעו� בעניי� זה מקדי� את שעתונוס/ . מתאר ארצית

  .                   מקו� לדו� בפרטי� הללו
  

 משו� הפרת חוק 13א "ד רואה בעובדה שתוכנית געש הותקנה בלי שנתקבלה הקלה מתמ"אט
השקיעו ממיטב המצדיקה כשהיא לעצמה את ביטול התוכנית והוא ג� במקו� שגורמי� פרטיי� 

' אלימ� נ 2073/95] א"ת[פ "ה: ראו(כספ� ברכישת מקרקעי� תו# הסתמכות על תוכנית מאושרת 
  ). המועצה הארצית לתכנו� ובנייה

  
  דגשי� מפי משיבי� נוספי�

סקו� ושיכו� עובדי� וכ� קיבו� געש ה� אמנ� משיבי� לעתירות א# התייצבו , הוועדה המקומית
ד התייצבה לצד הוועדה המחוזית לתמיכה "המשיבה אט. לתמיכה בה�באורח מלא לצד העותרי� 
בפרק זה אציג בקיצור רב דגשי� מפי המשיבי� הנוספי� שלא הובלטו . מלאה בהחלטה המותקפת

  . בטיעוני העותרי� ובטיעוני הוועדה המחוזית
  

  הוועדה המקומית
 שמקרקעי התוכנית מיועדי� הוועדה המקומית הדגישה את העובדה שאי� בתוכנית געש זכר לרעיו�

המדובר . להרחבת הקיבו� ובוודאי שלא קיימת בה� הגבלה או סיוג של זהות המשתמשי� במקרקעי�
. בקרקע פרטית שהקיבו� נאל� למכור אותה בשל קשיי� כלכליי� ולנוכח הסדר חובות הקיבוצי�
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. לגולי הבעלות במקרקעי�המידע הרלוונטי נמסר לוועדה המחוזית וגורמיה היו מודעי� מש# שני� לג
על כ� הנימוק שהוועדה מעוניינת בהרחבת הקיבו� פשוט מנותק מ� המציאות והוא מהווה כסות 

  . למטרה הנואלת של ביטול תוכנית געש
  

הוצהר אי� . הוועדה המקומית שוללת את הטענה כאילו נועדה לקו� שכונה סגורה בשטח התוכנית
תקבל שירותי� מוניציפאליי� מ� הקיבו� , על תשתיות הקיבו�ספור פעמי� כי השכונה שתבנה תשע� 

תוכנית הבינוי שאושרה משקפת א/ היא את . ותהיה פתוחה למעבר אנשי� וכלי רכב מ� הקיבו� ואליו
דיירי השכונה יהיו . תוכנית הבינוי מראה כי השכונה מיועדת להיות חלק מ� הקיבו�. הדברי� הללו

כ# נהגו מוסדות התכנו� בהרחבות קיבוצי� . כו לאגודה השיתופיתתושבי קיבו� געש א# לא ישתיי
  .ומושבי� רבי�

מכל מקו� הערות . את אישורו לתוכנית הבינוי, הלכה למעשה, מודגשת העובדה שמתכנ� המחוז נת�
מכא� שאישור התוכנית . מתכנ� המחוז הוקראו לחברי הוועדה המקומית וצורפו כחלק מ� הפרוטוקול

ר הוועדה המחוזית "מכא� התמיהה הגדולה של הוועדה המקומית על יו.  המתכנ�כולל את הערות
אלה הוטעו לחשוב שתוכנית . שלא מצא לראוי להדגיש נתוני� אלה באוזני חברי הוועדה המחוזית

  . הבינוי אושרה בניגוד לעמדתו של מתכנ� המחוז
  

נית געש בתוכנית העתידה המרת תוכ. ההחלטה המותקפת מתעלמת משיקולי� כלכליי� רלוונטיי�
ביטול תוכנית געש הוא . ביטול תוכנית והתקנת תוכנית מפורטת אחרת תחתיה, הלכה למעשה, היא

הללו עשויי� לתבוע . פגיעה קשה מאד בזכויות הקניי� של בעלי הזכויות במקרקעי� בתחו� התוכנית
 לחוק התכנו� 197סעי/ " (ניתפגיעה מתוכ"עשרות מיליוני דולרי� מ� הוועדה המקומית כפיצוי בגי� 

 21/3הוועדה ג� כ# נתונה בהליכי תביעות עתק נוכח אישורה של תוכנית המתאר המחוזית ). והבנייה
על הוועדה המחוזית היה להביא . ולפיכ# תביעות נוספות עלולות למוטט את הוועדה מבחינה כלכלית

) 4(ד מו"פועדה המקומית כפר סבא הו'  החברה להפצת פרי האר� נ 210/88א "ע(את הדבר בחשבו� 
627 ,640.(  

  
  ושיכו� עובדי�) ישראל(סקו� 

. המשיבות הצביעו על פגמי� בהלי# שבו התקבלה ההחלטה המותקפת ועל פגמי� בגו/ ההחלטה
במישור הראשו� נטע� כי ההחלטה המותקפת אינה משקפת את מהלכו האמיתי של הדיו� הפנימי וכי 

כיו� שהדיו� . י לוט של דיו� נעדר שקיפות שכ� פרטיו לא נחשפו לציבורהמהל# האמיתי נסתר מאחור
ר "ולפי הודעת יו(שתוכנו לא פורס� " דיו� פנימי"נועד מעיקרו לבחו� את הצעת הביטול וכיו� שלסו/ 

התקבלה ההחלטה בדבר התוכנית העתידה נית� להניח שרעיו� ביטול ) הוועדה המחוזית ג� לא תועד
עובדה זו לא מוזכרת . לא זכתה לרוב קולות) זרת ייעוד המקרקעי� לקדמותווהח(תוכנית געש 

  . בהחלטה המותקפת
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הצהרות שונות , לוט החיסיו� שעל הדיו� הפנימי ונסיבותיו ביחד ע� מבנה ההחלטה המותקפת
להטות את הדיו� ) ד "כגו� אט(ר הוועדה המחוזית והועבדה שהוזמנו גורמי� זרי� "בתקשורת מפי יו

מעוררי� חשד כבד לגיבושה של דעה מוקדמת ששמטה את הבסיס , ר הוועדה"וצאה הרצויה ליולת
  .מתחת לפני תקפותו של השימוע המאוחר

  
את העדר הסבירות וחוסר מידתיות , בדומה לעותרי�, בי� הפגמי� בגו/ ההחלטה מונות המשיבות

הסמכות לערו# תוכנית בינוי שבהחלטה המותקפת ומדגישות טענה שתוכנית געש הניחה במפורש את 
התערבו ללא סמכות , באמצעות לשכת התכנו� שלה, בידי הוועדה המקומית ואילו הוועדה המחוזית

על רקע זה החלטת הוועדה המחוזית ליטול את סמכויות הוועדה . במטלה של הוועדה המקומית
הוועדה המקומית מילאה , הלכה למעשה, שכ�(המקומית לידיה נעדרה סמכות וג� נעדרה הצדקה 

  ). אחר הנחיות לשכת התכנו� ככתב� וכלשונ�
  

  קיבו� געש
איננו עוד הבעלי� של המקרקעי� , לעת הזאת, הקיבו�. עמדת קיבו� געש היא שיש לקבל את העתירות

שבתחו� תוכנית געש ולפיכ# ראה הקיבו� לנכו� להגיב לעתירות רק על דר# ציו� העובדות שהוליכו 
  . הקניינית אל המקרקעי�לכ# שבטלה זיקתו 

  
בפרק המתאר את השתלשלות הענייני� לאחר התקנת (עיקרי הנסיבות הללו כבר נסקרו למעלה מכא� 

לגורמי� ) ושטחי� אחרי�(וה� מתארי� את מכירת שטחי תוכנית געש ) תוכנית געש ואישורה
סדר חובות ה"פרטיי� במסגרת הסכ� הסדר החובות הפרטני של קיבו� געש כחלק ממה שידוע כ

האחד הוא שהסדר : יצוינו רק שלושה אלה. אי� צור# לחזור על הנסיבות לפרטיה�"). הקיבוצי�
 שעה שתוכנית געש כבר הייתה שרירה וקיימת וייעוד� של 2001חובות קיבו� געש נער# באוגוסט 

השני הוא שמדינת ישראל ; 29נלקחה בחשבו� במסגרת ההסדר" מגורי�"מקרקעי התוכנית ל
הייתה צד להסדר ונעלה מספק שהיה ברור לה ) לי� בראשות החשב הכללי"צעות ועדת מנכבאמ(

השלישי הוא שקוד� להסדר ; שמקרקעי התוכנית יימכרו לגורמי� פרטיי� שישווקו אות� למגורי�
ג� לאחר ביצוע תנאי . שאיימו למוטטו כליל) ח" מיליו� ש330(היה הקיבו� שקוע בחובות כבדי� 

לקיבו� חובות כבדי� והוא פרע את חלק� על ידי מכירת מותר זכויותיו במקרקעי ההסדר נותרו 
נית� לומר שמדינת ישראל זכתה בחלק הארי מ� התמורה שהתקבלה ממכירת מקרקעי . התוכנית

  . אחרי�) בעיקר בנקי�(תוכנית געש ובחלק האחר זכו נושי� 
  

  אד� טבע ודי�
 המותקפת היא הכנת תוכנית חדשה במקו� מהות ההחלטה. ד תומכת בהחלטה המותקפת"אט

אול� הדי� והפסיקה . ד מסכימה כי החלטה כזאת אינה נפוצה ואפילו נדירה"אט. התוכנית הקיימת
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הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה תל ' א נ"חברה קדישא גחש 18/82� "בג(מכירי� באפשרות כזאת 
יה להיות מוצדקת כאשר בשטחה של החלטה כגו� ההחלטה המותקפת עשו). 701] 1[ד לח"פאביב 

כאשר מתברר שהתוכנית סותרת , או; תוכנית מתבצעות עבודות בנייה שאינ� מאושרות בתוכנית
כאשר מתברר שהתכנו� המאושר הוא כוללני ומחייב תכנו� נוס/ , או; תוכנית במדרג גבוה יותר

  פי תכנו� מפורט מנסה באורח או כאשר מי שאמור לפעול על; שמכוחו נית� יהיה להוציא היתרי בנייה
  . עקבי לשנות את התכנו� לתועלתו תו# פגיעה במטרות ובעקרונות התכנו� המקורי

  
  . כל ארבעת טיפוסי הנסיבות המצדיקי� מהלכי� של תכנו� מחודש התקיימו בעניי� דנ�

  
�  בטענות המקדמיות דיו

העדר תו� לב ) ב; רה מוקדמתעתי) א: שלוש ה� הטענות המקדמיות שהוצגו מפי הוועדה המחוזית
  . פגמי� בתצהירי�) ג; וניקיו� כפיי�

  
 הטענה מושתתת על כ# שכל טענה שיש לעותרי� נגד התוכנית העתידה צריכה , עתירה מוקדמת 

לעלות בהליכי ההתנגדות שלאחר הפקדת התוכנית ובכל הלי# שנית� יהיה ליזו� אותו לאחר 
  . � לטעו� כנגד תוכנית שטר� הופקדהאי� מקו. שיתקבלו החלטות בהתנגדויות

אי� . העתירות מכוונות נגד עצ� ההחלטה היוזמת את מהלכי התכנו� המחודשי�. בטענה אי� כל ממש
א� העצירה תשיג את תכליתה ייעצר המהל# . ה� מכוונות נגד פרטי תוכנית שטר� באה לעול�

מה שאי� כ� אילו שעו . לא תופקדהתכנוני שההחלטה מבקשת להתניע והתוכנית העתידה לא תתוכנ� ו
  . של הוועדה המחוזית לנצור את טענותיה� עד שתבוא שעת ההתנגדות לתוכנית" עצתה"העותרי� ל

  
העתירות , ראשית.  טענה זו מושתתת על כוח� המצטבר של חמישה מרכיבי�– תו� לב וניקיו� כפיי�

והעידה על עצמה " הרת כוונותהצ"הוגשו בעקבות ההחלטה בדבר הצהרת הביטול שלא הייתה אלא 
העותרי� , שנית. כי הוועדה המקומית והקיבו� יוזמנו להגיב להצהרה זו לפני שתתקבל החלטה סופית

צוקי , שלישית. העלו טענות מכפישות לצד טענות לנזקי� כדי להטיל אימה על חברי הוועדה המחוזית
, ו� שבו התקבלה ההחלטה המותקפתלפני שכונס הדי, ר הוועדה המחוזית במכתב"ארסו/ פנתה ליו
ר הוועדה מפעיל לח� על חברי הוועדה לקבל את השקפתו ועל כ� "שיו, ללא ראיות, ובו טענה בעלמא

כשהתכנסה הוועדה לדיו� . רואה העותרת בו באורח אישי אחראי לכל נזקיה והיא תתבע אות� ממנו
לא הציגה "פני הוועדה אול� העותרת ביקשה היועצת המשפטית שכל ראייה המצויה לעניי� זה תונח ל

אי� זאת אלא שהעותרת הפריחה טענות חסרות שחר שתכלית� הטלת אימה על ". טענה דבר] לא[ו
ש "ליועמ, לשר המשפטי�, צוקי ארסו/ פנתה לשר הפני�, רביעית. ר הוועדה ועל חברי הוועדה"יו

מי� הללו בסמכותה ובשיקול לממשלה וא/ למבקר המדינה בניסיו� לגרו� להתערבות מי מ� הגור
כ צוקי ארסו/ ביקש מבית המשפט להורות על גילוי "ב, חמישית. דעתה של הוועדה המחוזית

                                                                                                                                                                                     
  .  שאישרה את ההסדר הפרטני לקיבו$ געש25.6.01לי� מיו� " להחלטת ועדת המנכ4 ראו סעי- 29
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זה . פרוטוקול הדיו� הפנימי של הוועדה שעה שהייתה לפניו תשובת הוועדה שפרוטוקול כזה אינו קיי�
  . ניסיו� ממשי להטעות את בית המשפט

  
רכיבי הטענה לבי� דרישת תו� לב וניקיו� כפיי� הנדרשת מבעל די� התקשיתי לראות קשר בי� רוב מ

. היו מוקדמות, קוד� לתיקונ�, המרכיב הראשו� משמיע שהעתירות. המבקש סעד בעתירה מנהלית
.  זה טיעו� סרק ותו לא ?מהו חוסר תו� הלב ומהו הפג� שבניקיו� כפיי� הכרו# בכ#, נניח שכ# הדבר

נטענו מפי " טענות מכפישות"הוועדה המחוזית סתמה ולא פירשה אלו (ר המרכיב השני בחלקו לא ברו
העותרי� אינ� מכחישי� טענה (ובחלקו אינו עולה כדי חוסר תו� לב )  העותרי� ובאיזה נסיבות

  ). לנזקי� כבדי� שהחלטת הוועדה המחוזית גורמת לה�
  

לש� קבלת ההחלטה המרכיב השלישי נוגע למהל# שהתנהל לפני התכנסות הוועדה המחוזית 
אי� טע� לתאר את המהל# בפירוט שכ� נדרשתי לו בהחלטה שהתקבלה לאחר הדיו� . המותקפת

אעיר רק שעיו� בפרוטוקול ישיבת הוועדה המחוזית מגלה שבא כוחה של . המקדמי בעתירה המקורית
ראש ר הוועדה גיבש דעתו מ"צוקי ארסו/ הבהיר לחברי הוועדה את מקור החשש של העותרת שיו

עשויי� " הולכי רכיל"ודברי� מפי " שמועות"בהקשר זה ג� . והוא מנסה להשפיע על חברי הוועדה
מכל מקו� . כ ארסו/ אל היועצת המשפטית לוועדה"היו להצדיק את גילוי החשש המגול� בפניית ב

  .  גילוי החשש אי� בו חוסר תו� לב
  

 שפנייה גלויה ומפורטת אל רשויות השלטו� לא נראה. המרכיב הרביעי דובר בעצמו את זרותו לעניי�
נית� להניח ). העדר ניקיו� כפיי�(וג� אי�  היא נגועה בעבירה " חוסר תו� לב"ל היא "והביקורת הנ

אל היוע� המשפטי לממשלה ובעניי� מסוי� ג� אל מבקר המדינה  , שפניית צוקי ארסו/ אל השרי�
חזקה על כל אות� גורמי� שא� אי� לה� .  וקכוונה לכ# שהגורמי� הללו יפעילו את סמכות� כח

אילו נערכו פניות נסתרות להשפעה לא . את העותרת על כ#) ואולי ג� העמידו(היו מעמידי� , סמכות
  . לא זה מה שאירע. חוקית אפשר היה לראות בכ# חוסר ניקיו� כפיי�

  
דע לא מהימ� בהקשר כ צוקי ארסו/ שהוועדה המחוזית מוסרת מי"המרכיב החמישי נובע מחשד של ב

כ צוקי "ייתכ� שב. 30החשד נובע מניסיו� קוד�. לאי קיו� פרוטוקול של הדיו� הפנימי שהוועדה קיימה
הדבר אינו מצדיק ייחוס חוסר תו� . ארסו/ הפריז בחשדות שפיזר לכל עבר בעניי� ניהול הפרוטוקול

  . לב כלפיו
  

התצהיר מטע� . י פגמי� בתצהירי העותרי� הוועדה המחוזית מונה שלושה טיפוס– פגמי� בתצהירי�
צוקי ארסו/ לא הבהיר אלו פרטי� ידועי� למצהיר מידיעה אישית ואלו פרטי� ידועי� ממקור אחר 
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התצהיר מטע� קבוצת . תצהיר מתוק� שהוגש לא השלי� כהלכה את הנדרש. ומה� אות� מקורות
 לא נמצאה בו תמיכה לפרטי� הרוכשי� לוקה א/ הוא בחסר מבחינת תיאור מקורות הידיעה וכ�

במיוחד מצוינת העובדה שלא נמצא תצהיר של איש מקצוע לתמיכת הטענה (מהותיי� בעתירה 
ליקוי נוס/ בתצהיר ). שתוכנית הבינוי שאושרה ממלאה אחר הנחיות הבינוי ודרישות מתכנ� המחוז

תר וה� מוכיחי� שאי� החוזי� צורפו מאוחר יו. מטע� הרוכשי� נובע מכ# שחוזי הרכישה לא צורפו
אמת בטענת הרוכשי� שלא היו מודעי� לטענות השונות של גורמי הוועדה המחוזית בעניי� המצב 

  . התכנוני של המקרקעי� שנרכשו בידיה�
  

הליקוי שנמצא בתצהיר מטע� צוקי ארסו/  בולט . אכ� נראה לי שנפלו פגמי� בתצהירי העותרי�
כבר עמדתי .  הליקויי� שבתצהיר מטע� הרוכשי� בולטי� פחות.31אול� עיקר הליקויי� תוקנו. לעיי�

למעלה מכא� על העובדה שתצהירי העותרי� אינ� נתמכי� בידי אנשי מקצוע בכל הקשור לטענות של 
). למשל בעניי� ההתאמה של תוכנית הבינוי המאושרת להנחיות מתכנ� המחוז(עובדה בתחו� התכנו� 

ת טענות העותרי� להיתמ# בתצהיר שהוגש מטע� הוועדה אלא שלדעתי מבחינה ראייתית עשויו
מכל מקו� תצהיר שאינו מוכיח כדבעי את מה שהוא ). שהוא תצהיר של מהנדס הוועדה(המקומית 

דגו� בתי ממגורות  1166/05מ "עע(מתיימר להוכיח פועל כבומרנג ראייתי נגד הצד שהגיש אותו 
  . אות עילה למחיקת העתירה על הס/אול� בכ# אי� לר) חברת נמלי ישראל' לישראל נ

  
מכל מקו� אפילו הייתי מוחק את עתירת צוקי ארסו/ בשל כ# שהתצהיר מטעמה אינו ערו# לפי 
התקנות הייתה נותרת על מכונה עתירת הרוכשי� שתכליתה והנמקותיה זהות לאלה של צוקי  

יש עתירה חדשה הנתמכת צוקי ארסו/ מזדרזת להג, מ� הסת�, עד לבירור עתירה זו הייתה. ארסו/
המחיקה הייתה מתבררת להיות מהל# לא . בתצהיר ערו# כדי� ומבקשת לאחד את הדיו� בעתירות

תכליתי ועילתה משולה לחבטה אחת מני רבות שהצדדי� לקרב אגרו/ חובטי� בה� האחד את משנהו 
  . בלי כל השפעה של ממש

  
�  .חותנד, סיכומה של נקודה זו הוא שהטענות המקדמיות כול

  
  דיו� בטענות הענייניות

הילו# הדיו� יהיה . אדו� בטענות העותרי� בסדר הפו# להצגת� לעיל ואקדי� לכ# בירור עובדתי מסוי�
חריגה ) ה; מניעות) ד; פגמי� דיוניי�) ג; חוקיות תוכנית געש) ב; בירור עובדתי) א: איפוא זה
  . סבירות) ו; מסמכות

  
                                                                                                                                                                                     

את חשיפת פרוטוקול הדיו� של הוועדה ) כ העותרת כא�"שהוא ב(כ העותרת ש� " בעתירה אחרת שהתבררה לפניי תבע ב30
מכא� החשש שהתעורר ג� . המחוזית לא מיהרה לגלות את הפרוטוקול וטענה לש� כ  טענות שונותהוועדה . המחוזית
  . בענייננו

  . לא מצאתי את התצהיר המתוק� בינות למסמכי� הרבי� בתיק העתירה ואינני יודע במדויק אלו פגמי� לא תוקנו31
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  בירור עובדתי
שאלה אחת נוגעת למהותה ותכליתה של תוכנית געש . ה מצריכות בירור מסוי�שתי שאלות של עובד

ושאלה שנייה נוגעת להתאמה של תוכנית הבינוי המאושרת לנספח הבינוי ולהנחיות העתידות להיקבע 
  .בתוכנית העתידה

  
  מהותה ותכליתה של תוכנית געש

שכ� קביעת מהות התוכנית . שאלת מהותה ותכליתה של תוכנית געש היא עירוב של עובדה ומשפט
מ� , היא מלאכה של פרשנות משפטית הנלמדת מתכלית  התוכנית כפי שהיא מגולמת בתוכנית עצמה

הרקע התכנוני שעליו נצמחה התוכנית ומ� המציאות התכנונית שבה מתקיימת התוכנית מאז שראתה 
  ). מייזליק' מ נ"מרחבי השרו� בע 10213/03א "ע: ראו(אור ועד הנה 

  
שינוי ייעוד משטח : "אומר בפשטות ובאורח לאקוני שמטרתה) תקנו� התוכנית(שו� התוכנית ל

�על הגדרת מטרה זו אפשר לכאורה להשתית שלוש היפותזות בדבר תכלית ". חקלאי לאזור מגורי
בהיפותזה . (הרחבת קיבו� געש) ג; "שכונה סגורה ונפרדת"הקמת ) ב; הקמת יישוב חדש) א; התוכנית
  "). אזור בנייה פרטית",ו" הרחבת הקיבו�"; היפותזות, ת אפשר להבחי� בשתי תתהשלישי

  
שטח המיועד למגורי�  " :35א "יש הגדרה ברורה בתמ" יישוב חדש"  למונח – הקמת יישוב חדש

  ". אשר איננו ולא מיועד להיות חלק מיישוב קיי�, ולתוכניות נלוות
  

הוועדה המחוזית קובעת . עמי� בהחלטה המותקפת הביטוי נזכר מספר פ, שכונה סגורה ונפרדת 
שכונת וילות סגורה "; "שכונה חדשה סגורה"בהחלטה כי תוכנית געש לא התכוונה לאפשר הקמת 

�מטריה "ביטוי זה אינו מוגדר א/ לא באחד ממרכיבי ה". מנותקת פיזית וחברתית מ� הקיבו
ההחלטה . הסוככת על תוכנית געש) תוכניות המתאר לדרגותיה�, החוק ותקנותיו"  (הנורמטיבית

השיווקית שניהלו החברות סקו� וצוקי ) קמפיי�(המותקפת נוטלת את תכניי הביטוי מ� המערכה 
 24שמורה , ארסו/ שבמסגרת� תואר המיז� כיוצר שכונה סגורה המעניקה פרטיות מלאה לדייריה

כוללת מתקני� , פרטיתמנוהלת ומתוחזקת בידי חברת ניהול , שעות ביממה בידי חברת שמירה
  ). מועדו�, חדר כושר, פארק פרטי(המיועדי� לשימוש דיירי השכונה בלבד 

  
התצורה . שתי תצורות שונות, לדעתי,  הרחבת הקיבו� הוא ביטוי העשוי לשק/– הרחבת קיבו� געש

, הוספת אזור מגורי� לקיבו� לש� אכלוסו בחברי הקיבו�. הראשונה היא פשוטה וטבעית במהותה
  ").הרחבת הקיבו�: "להל�(י� שה� חברי� ותיקי� ובי� שה� מצורפי� חדשי� ב
  

משמעותה היא שאזור המגורי� הנוס/ מהווה חלק אינטגראלי של . התצורה השנייה מורכבת יותר
אזור המגורי� הנוס/ נושא אופי של יישוב כפרי . ולא במובנו החברתי" ִ;נ:ִיי"הקיבו� באופיו ה

ב והוא קשור בטבורו אל הקיבו� מבחינת הישענות על "מיקומ� וכיו, גודל�, ני�מבחינת אופי הבניי



  המחוזית לתכנו� ולבנייה מחוז מרכזהוועדה ' מ נ" צוקי ארסו� בע  1528/07) א"ת(עתמ 

33  

     המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע
C:\GreenParty\Sharon\Gaash\on_the_sea\mm07001528-11.doc  

שאינו מנותק " רצ/ יישובי"ובכ# שהוא מהווה ) חינו# ועוד, שירותי� ציבוריי�, דרכי גישה(תשתיות 
�לעומת זה אוכלוסיית אזור המגורי� הנוס/ אינה של חברי הקיבו� ואינה מקיימת .  פיזית מ� הקיבו

שמאפייניו נקבעי� בידי הדיירי� עצמ� , כי א� אורח חיי� פרטי, "קיבוצי"יי� שיתופי או אורח ח
  "). אזור בנייה פרטית: "להל�(

בראשונה אשלול ). אלימינציה(אגיע אל התכלית בדר# מבדלת ? מהי א� כ� תכליתה של תוכנית געש
ייה אבח� את שתי ובשנ") הרחבת הקיבו�"ו"  יישוב חדש("את שתי ההיפותזות הקוטביות 

  . ההיפותזות המרכזיות
  

אילו פורשה התוכנית כ# .  איש אינו טוע� כי תוכנית געש נועדה לאפשר הקמת יישוב חדש, יישוב חדש 
הכל מסכימי� כי הבנייה לפי תוכנית . 35א "היה צרי# לקבוע כי היא אינה עולה בקנה אחד ע� תמ

  .  געש–געש נועדה להיות חלק מהיישוב הקיי� 
  

ההחלטה המותקפת מציינת כי ? "הרחבת הקיבו�" הא� כיוונה תוכנית געש ל,  הרחבת הקיבו�
תוכנית געש הייתה יוזמה של הוועדה המקומית שהמליצה להפקיד את התוכנית במטרה לפתור את 

עוד ציינה ההחלטה שגורמי הקיבו� שנדרשו למסור פרטי� מסוימי� ". מצוקת הדיור בקיבו� געש"
לא נית� ". לאפשר רווחת דיור לטובת חברי הקיבו�"גילו דעת� שמטרתה , ת התוכניתבמהל# התקנ

ע� זה אני סבור . 32לשלול את האמירות הללו א/ על פי שמבחינה הגיונית ה� מעוררות קושי רב
ומכל ) במשמעות המתוארת לעיל" (הרחבת הקיבו�"שתוכנית געש לא ראתה לנגד עיניה תכלית של 

  . פרש את תכליתה כ#מקו� אי� הצדקה ל
  

הטע� הראשו� לכ# שתוכנית געש לא נועדה לפתור את מצוקת הדיור של חברי הקיבו� נעו� בלשו� 
. התוכנית שאי� בו כל סייג או כל תנאי המגדר את הבנייה לצרכי� של הקיבו� או לצרכי אוכלוסייתו

זה לא יכולה ראשיתו של נוכח פרק זמ� ארו# . מהלכי התקנת התוכנית התפרשו על פני כעשור של�
  . המהל# להצביע על משמעות התוצאה שהתקבלה באחריתו

  
הטע� השני מבוסס על המציאות שנוצרה זמ� קצר לאחר אישור התוכנית ושמכוחה נמכרו מקרקעי 

ובידיעת גורמי הוועדה המחוזית המכירה הייתה על דעת ממשלת ישראל  . התוכנית לגורמי� פרטיי�
אודות תוכנית הבינוי  ע� " שיג ושיח" שני� 7,מי הוועדה המחוזית ניהלו מש# כגור. והעומד בראשה

שתי , שלא נית� להתכחש לה, למציאות הזאת. הקיבו� ויזמי� הפרטיי�, גורמי הוועדה המקומית
                                                             

 מה שעמד לנגד עיניו היה תוכנית בנייה עבור , שעה שהקיבו$ היה שקוע בחובות כבדי�90, קשה להניח שבמהל  שנות ה32
שאינ� בידו ואי� (חברי הקיבו$ שככל שתהיה צנועה ברמתה היא תצרי  את הקיבו$ להשקעות של עשרות מיליוני שקלי� 

ג� , סביר יותר להניח שהקיבו$ ראה לנגד עיניו את תופעת הרחבות הבנייה הפרטית). שו� גור� שילווה לו אות�
קרקע (שבבעלותו למשאב יקר ) קרקע חקלאית(לכ� ביקש להפו  את המשאב הזול . א קיווה להיבנות ממנהבקיבוצי� והו

הקיבו$ והוועדה המקומית כנראה ידעו אל נכו� שבמשטר התכנוני שהיה קיי� אז אפשר ליזו� את המהל  על ). למגורי�
הוועדה המחוזית , רמי התכנו� ברמת המחוזבל אחטא בשפתיי אבל אני מתקשה לחשוב על כ  שגו". מצוקת הדיור"רקע 
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האחת היא שהתובנה של גורמי הוועדה המחוזית הייתה מעיקרה שהתוכנית אינה מיועדת . משמעויות
המשמעות השנייה היא שלאחר מכירת הקרקע לגורמי� . וקת הדיור של הקיבו�בהכרח לפיתרו� מצ

פרטיי� לא נית� עוד לפרש את תכלית התוכנית כפיתרו� למגורי בני הקיבו� שכ� פרשנות כזאת תעקר 
לא במתכונתה הנוכחית ולא במתכונת ; את התוכנית מכל תוכ� ממשי והיא לא תהא ניתנת ליישו�

  . התוכנית העתידה
  
בכתב התשובה לעתירה מאשרת כי הטענות בדבר זהות , טע� השלישי הוא שג� הוועדה המקומיתה

בי� , היינו הוועדה מכירה בכ# שתכלית התוכנית. המשתכני� אינ� רלוונטיות להחלטה המותקפת
  . איננה לפתרו� בעיות הדיור הקיבוציות, מעיקרה ובי� בדיעבד

  
כי תכליתה של תוכנית געש , בבירור,  נראה לי– " בנייה פרטיתאזור"לבי� " שכונה סגורה ונפרדת"בי� 

הנספח מתאר את . נספח הבינוי של התוכנית דובר את תכליתה". איזור בנייה פרטית"היא הקמת 
נספח הבינוי מתאר בנייה בעלת אופי כפרי . של מח� התוכנית ביישוב געש" ההשתלבות הבינויית"

מיקו� , דרכי גישה, מפלסי גובה, טח שעליו נבנית כל יחידההש, שלה מותא� מספר יחידות הדיור
מניעת גידור בי� , קביעת התחו� כולו כמגרש אחד, הישענות על תשתיות הקיבו�, שטחי הציבור

  . היחידות וכיוצא באלה
  

הוא מונח גמיש שייתכנו בו מרכיבי� שאינ� עולי� בקנה אחד ע� " שכונה סגורה ונפרדת"הביטוי 
מ� " ניתוק פיזי"עשויה לשמש ל) ע� או בלי נעילת שערי�(גידור המתח� : למשל [נספח הבינוי

]. הגבלת השימוש בשטחי הציבור לתושבי השכונה בלבד מציינת הפרדה מ� היישוב הקיי�; היישוב
למשל תחזוקת המתח� בידי חברת (א# ייתכנו בו מרכיבי� שאינ� סותרי� את הנחיות הבינוי 

  ). בנייה וגימור גבוהותאחזקה וניהול או רמת 
  

מסכימי� שתכלית התוכנית היא להגשי� את תקנונה ) ותומכיה� מקרב המשיבי�(העותרי� 
ה� מסכימי� שתכלית התוכנית אינה להקי� שכונה סגורה ונפרדת . במסגרת הנחיות נספח הבינוי

  . ככל שהדבר מיועד לניתוק פיזי של השכונה מ� היישוב הקיי�
היא שתכליתה של תוכנית געש היא הקמת אזור בנייה פרטית שהוא חלק מ� הנה כי כ� מסקנתי 

כל בנייה או כל תבנית הכלולה בתוכנית בינוי המיועדת לנתק את השכונה המיועדת . היישוב געש
  .  לקו� מ� היישוב אינה עולה בקנה אחד ע� תכלית התוכנית

  

  וכנית העתידהתוכנית הבינוי המאושרת והנחיות הבינוי בת; נספח הבינוי
  :כדלקמ�, בי� היתר, תוכנית געש מורה

                                                                                                                                                                                     

זה הטע� לכ  שתקנו� התוכנית אינו שולל בנייה למטרה . לא היו מודעי� לתהלי  ולמגמותיו, וגורמי תכנו� ברמה הארצית



  המחוזית לתכנו� ולבנייה מחוז מרכזהוועדה ' מ נ" צוקי ארסו� בע  1528/07) א"ת(עתמ 

35  

     המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע
C:\GreenParty\Sharon\Gaash\on_the_sea\mm07001528-11.doc  

  
היתרי בנייה יינתנו על סמ+ תוכנית בינוי ופיתוח אשר תאושר על ידי 

תוכנית הבינוי והפיתוח תהיה מבוססת על תוכנית . הוועדה המקומית
  .הבינוי המהווה חלק ממסמכי התוכנית המפורטת

  
בי� נספח הבינוי לבי� תוכנית הבינוי ושהאחרונה לית מא� דפליג שתוכנית געש קובעת את היחס ש
הכל יסכימו שתוכנית הבינוי אינה מהווה חזרה . אינה יכולה להתקיי� בסתירה מהותית לראשונה

איננה תוכנית בת עיגו� , תוכנית בינוי? שא� לא כ� מה הצור# בתוכנית בינוי. מדויקת על נספח הבינוי
נוני מעשי שתכליתו להשלי� את התוכנית הסטטוטורית זה כלי תכ). תוכנית סטטוטורית(בדי� 

בהוראות והנחיות מפורטות המאפשרות את הוצאת התוכנית מ� הכוח אל הפועל באמצעות היתרי 
מכא� מוב� שבי� ההוראות המופשטות והמכלילות יחסית שבתוכנית הסטטוטורית . בנייה פרטניי�

י ייתכנו הבדלי� דקי� שאינ� עולי� כדי סטייה לבי� ההנחיות הפרטניות היישומיות בתוכנית הבינו
  . מהותית או פגיעה בעיקרו� תכנוני הקבוע בתוכנית הסטטוטורית

  
על בדיקת היחס שבי� נספח הבינוי של תוכנית געש לבי� תוכנית הבינוי שאישרה הוועדה המקומית 

י תואמת את נספח תפקידו של מתכנ� המחוז היה לראות לכ# שתוכנית הבינו. הופקד מתכנ� המחוז
  . הבינוי ושהוראותיה אינ� מצויות בסטייה מהותית או פוגעות בעיקרו� תכנוני המגול� בנספח הבינוי

  
שהרי התוכנית הסמיכה את (לא כא� המקו� להידרש לשאלת הא� בדיקה כזאת הייתה נחוצה 

מי הוועדה של גור" הכשר"ל, לכאורה, הוועדה המקומית לאשר תוכנית בינוי ואי� היא זקוקה
לביקורתו של מתכנ� המחוז , בשלבי� הרלוונטיי�, זו עובדה שהוועדה המקומית הסכימה). המחוזית

  . בוצעו, ועובדה נוספת היא שתהליכי בדיקה וביקורת בידי מתכנ� המחוז
הא� התוכנית המאושרת . 29.5.05תוכנית הבינוי המאושרת אושרה בישיבת הוועדה המקומית מיו� 

הא� כלולות בה סטיות מהותיות או פגיעה בעקרונות ? חד ע� הוראות נספח הבינויעולה בקנה א
בהחלטה המותקפת נאמר שתוכנית הבינוי המאושרת אינה תואמת את ?  תכנוניי� שבתוכנית געש

חלוקת , מפלסי הקרקע" בהקשר ל27.2.05נספח הבינוי ואת הנחיות מתכנ� המחוז בחוות דעתו מיו� 
�האומנ� . "ביטול מעברי� ושטחי ציבור משותפי�, רה בגדרות של מגרשי�סגי, השטח למגרשי

  ? כ# הדבר
  

שכ� בחוות . 27.2.05מיו� ) דרוקמ�(אכ� נקודת מפתח עובדתית היא חוות דעתו של מתכנ� המחוז 
קו בניי� וחלוקה , כמות וגודל יחידות דיור(הדעת מצא המתכנ� מספר ענייני� הדורשי� תיקו� 

ככל שתוגש תוכנית בינוי ופיתוח ..."א# חוות דעתו סוכמה  באמירה ש ) י פיתוחמפלס, למגרשי�
ויושל� ההסדר המשפטי לשביעות רצו� היועצת , המתוקנת בהתא� להערות שפורטו לעיל

                                                                                                                                                                                     

  .  פרטית
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המשפטית נית� יהיה לקבוע כי תוכנית זו תואמת עקרונות נספח הבינוי הכלול בתוכנית המאושרת 
וכנית המאושרת כוללת את דרישות התיקו� של מתכנ� המחוז כי אז הווה אומר שא� הת". 5/8/חש

מתכנ� המחוז הבחי� בי�  נושאי� , ודוק. נית� לומר עליה שהיא תואמת את עקרונות נספח הבינוי
מסוימי� הטעוני� תיקו� לבי� נושאי� אחרי� שאות� שקל ולאחר בחינה מעמיקה גיבש דעתו שה� 

  .  כניתהולמי� את עקרונות הבינוי שבתו
  

לכאורה האמירה בהחלטה המותקפת שהערות מתכנ� המחוז לא קוימו משמיעה שהתוכנית 
כ# ג� נאמר בכתב התשובה של הוועדה המחוזית . המאושרת לא תוקנה בהתא� לאות� הערות

  ). גריידינגר(לעתירות והדבר נתמ# בתצהירו של מתכנ� המחוז 
  

� דרישות מתכנ� המחוז מעוררת פקפוק רב האמירה הכלולה בהחלטה המותקפת בדבר אי קיו
הראיה האחת היא . הדבר נשע� על שלוש ראיות שעוצמת� ומשקל� גדולי� למדיי. בהקשר לתקפותה

עיי� שוב בפרק המתאר את השתלשלות . החלטת הוועדה המקומית שבה אושרה תוכנית הבינוי
ני חברי הוועדה המקומית את הענייני� ותמצא על נקלה כי מהנדס הוועדה המקומית  הקריא באוז

ההחלטה אומרת כי התוכנית מאושרת כפו/ . חוות דעת מתכנ� המחוז והציע לאמ� את הערותיו
שמע מינה שההחלטה מאמצת . להערות מהנדס הוועדה וכי מכתב מתכנ� המחוז מצור/ לפרוטוקול

המקומית לתמיכת ואכ� כ# נמסר בתצהיר של מהנדס הוועדה . את דרישות התיקו� של מתכנ� המחוז
  .תגובת הוועדה לעתירות

  
באותו דיו� ציי� מתכנ� המחוז . 8.8.05הראייה השנייה נעוצה בדיו� שקוי� בלשכת מתכנ� המחוז ביו� 

ועוד אמר שנותרה דרישת " תוכנית הבינוי במתכונתה המתוקנת קיבלה חוות דעת חיובית מטעמנו"ש
שהתבונ� בתוכנית הבינוי , ה שמתכנ� המחוזשמע מינ.  היועצת המשפטית לרישו� הערת אזהרה
מצא להעיר כי נותר רק עניי� אחד שטר� הוסדר והוא , המתוקנת שלושה חודשי� לאחר אישורה

מולאה לאחר מכ� ומכא� מתבקש שלא נותרו , הכל מסכימי�, דרישה זו. דרישת היועצת המשפטית
  . דרישות תיקו� והסדרה של מתכנ� המחוז שלא מולאו

  
ישיבה זו כונסה בלשכת מתכנ� המחוז . 8.2.07מיו� " ישיבת ההבהרה" השלישית היא הראייה

מתכנני תוכנית הבינוי וגורמי תכנו� , מהנדס הוועדה המקומית, בהשתתפות נציג הרוכשי�) גריידינגר(
תכליתה . שהוועדה המחוזית קיבלה את הצהרת הביטוללאחר הישיבה נועדה . ופיקוח מחוזיי�

תה לשכנע את מתכנ� המחוז ואת גורמי התכנו� והפיקוח המחוזיי� שלא הייתה כל העיקרית היי
מסמ# .  הצדקה להצהרת הביטול וכי תוכנית הבינוי המאושרת מקיימת את דרישות נספח הבינוי

סיכו� הדיו� מראה בעליל שמתכנני תוכנית הבינוי הבהירו כיצד התוכנית ממלאה אחר דרישות שונות 
כל הנראה נתפסו כחסרות וכ� הציעו שני תיקוני� שמהנדס הוועדה המקומית קיבל בנספח הבינוי שכ

. דבר הסיכו�  של הישיבה אומר כי ההבהרות וההצעות יועברו לעיו� חברי הוועדה המחוזית. אות�
 שולבו בתוכנית 27.2.05, ג� מראייה זו משתמע שרוב מניי� ובניי� הערות מתכנ� המחוז בחוות דעתו מ
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ראוי לציי� .  לשלב אות�) אז והיו�(שהוועדה המקומית מסכימה " פכי� קטני�" הוא וכל שנותר
 לא הביע כל – אותו מתכנ� שחת� על תצהיר התשובה של הוועדה המחוזית –שמתכנ� המחוז 

  . כמוהו כשאר משתתפי הדיו�, הסתייגות מ� ההבהרות וההצעות ונית� לומר שהוא קיבל את הדברי�
  

וזית סברה שתוכנית הבינוי אינה ממלאה כראוי אחר עקרונות הבינוי של נספח כיו� שהוועדה המח
בתוכנית " להטמיע"קבעה בהחלטה המותקפת שמונה עקרונות בינוי שאות� בכוונתה , הבינוי

בהתאמה לכ# אי� תימה שהעותרי� והמשיבי� התומכי� בה� הגורסי� שתוכנית הבינוי . העתידה
ספח הבינוי מתבונני� בתימהו� בשמונה העקרונות המיועדי� ממלאה אחר הנחיות הבינוי שבנ

זולת , משווי� אות� לתוכנית הבינוי ואינ� מגלי� פערי� כלשה�, להטמעה בתוכנית העתידה
  ). ראו טבלת השוואה לעיל(הבדלי� שוליי� שה� מוכני� לתק� ג� אות� 

  
כבר אמרתי . מדת העותרי�נית� לקבוע שהכ/ נוטה לע" עמידה במאז� ההסתברויות"במונחי� של 

אול� אינני יכול להתעל� מכ# שהתבוננותי . שעוצמת� של הראיות התומכות עמדה זו גדולה למדיי
כהדיוט בתשריטי נספח הבינוי ותוכנית הבינוי אינה יכולה כשהיא לעצמה לשמש לש� הכרעה בי� 

. מקצוע ברמה המקומיתההתייחסות של גורמי המקצוע ברמה המחוזית לבי� ההתייחסות של גורמי ה
אינני יכול להתעל� ג� מכ# שאיש לא הראה שבעקבות ההחלטה שאישרה את תוכנית הבינוי לכאורה 

 שתכלית� לערו# מתכנני תוכנית הבינויבידי פעולות תכנו� נערכו , תו# אימו� דרישות מתכנ� המחוז
  .  תוכנית בינוי מתוקנת המשלבת את הערות מתכנ� המחוז בתוכנית המאושרת

  
עוצמת . כאמור סימני השאלה ביחס לתקפות גישת הוועדה המחוזית ה� בעוצמה ומשקל גדולי�

, בשלב הזה. בפרק התוצאה של פסק הדי� אקבע דר# להסרת הספקות הללו. הספקות שמנגד קטנה
  :ממצא העובדה הוא משולש

  
כנ� ההסתברות שהוועדה המקומית גילמה בתוכנית הבינוי המאושרת את דרישות מת  .א

 ג� א� נותרו אי אילו מרכיבי בינוי .המחוז עולה על  מידת ההסתברות שגילו� כזה לא בוצע
הוועדה המקומית מוכנה לכלול אות� ואי� לה כל , שיש צור+ לשלב� בתוכנית הבינוי

�  ;הסתייגות מה
ואינה כוללת הוראות  היא נשענת על נספח הבינוי. תוכנית הבינוי עוסקת בהוראות בינוי  .ב

  . ע"� לכלל� בתוכנית בינוי וצריכות הבנייה בתבשאי
כפי , בהינת� שתוכנית הבינוי מגלמת באורח מלא או כמעט מלא  את הנחיות נספח הבינוי  .ג

 אותו ביטאה –לא היה לחשש של הוועדה המחוזית , שהתפרשו והודרכו בידי מתכנ� המחוז
והרוכשי� לבצע בנייה היזמי� הפרטיי� ,  שבכוונת הוועדה המקומית–בהחלטה המותקפת 

ג� מ� הזמ� (אמנ� היו פרסומי� שיווקיי� . על מה שיסמו+" שכונה סגורה ונפרדת"של 
אול� הפרסומי� הללו אינ� של הוועדה  , שאולי עוררו חשש מסוי�) האחרו� יחסית
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המקומית ואינ� יכולי� להחריג את הבנייה או את היתרי הבנייה מ� המסגרת הקבועה 
  . בהוראות הבינוי

  
  חוקיות תוכנית געש

בעניי� זה תמי� דעי� . 13א "שאלת חוקיות תוכנית געש מתגדרת רק בסוגיית התאמתה לדרישות תמ
. אני ע� באי כוח הוועדה המחוזית הסבורי� שבירור השאלה כלל אינו נחו� בגדרה של העתירה דנ�

  . אבאר את הדבר
בי� היתר נקובות . תכנו� ששטחי החופי� היא תוכנית מתאר ארצית שתכליתה להסדיר את 13א "תמ

) ב(5חר/ זה קובע סעי/ . בה הגבלות בנייה והגבלות שימוש וייעוד בשטחי� המוגדרי� כרצועות חו/
לשנות שימושי� או ייעודי  , מקומית או מפורטת, במסגרת של תוכנית מתאר מחוזית, לתוכנית שנית�

 ובנייה או ועדה מטעמה שמונתה לכ# דר# כלל קרקע בתחו� רצועת חו/ א� המועצה הארצית לתכנו�
חוותה דעתה שבנסיבות העניי� נית� להרשות את השינוי בשל היקפו הקט� ובשל כ# שאי� לו השפעה 

  . מהותית על תכלית תוכנית המתאר הארצית
  

. לא ברורה סיבת הדבר.  בהקשר לתוכנית געש13א "המועצה הארצית לא התבקשה לית� הקלה מתמ
 חלה 13א "מתכנני� ומוסדות התכנו� שעסקו בתוכנית סברו שאי� היא חורגת אל שטח שתמייתכ� שה

א כולל בחובו את שטח התוכנית נובע מקנה המידה הגדול יחסית "עליו וזה שהתשריט הנספח לתמ
פ לתוכנית געש כמוהו כאישורה של "ייתכ� שמוסדות התכנו� סברו שאישור הולקחש. של התשריט

  . צה הארציתועדה מטע� המוע
  

) נורמה(תוכנית געש אושרה ופורסמה כדת וכדי� והייתה לעובדה מציאותית ולהסדר , כ# או אחרת
לא מחמת , ההחלטה המותקפת אינה קובעת ואינה דורשת  את ביטולה של תוכנית געש. חוקי ג� יחד

ת געש מחמת אילו החליטה הוועדה המחוזית לבטל את תוכני. פג� של חוקיות ולא מכל סיבה אחרת
פ או " היה מקו� לבדוק א� התאמה כזאת נחוצה וא� החלטת הולקחש13א "אי ההתאמה לתמ

כמו כ� צרי# . א" מהוות תחלי/ או שה� שוות ער# להקלה מכוח התמ21/3מ " ותמ35א "הוראות תמ
י�  שני� ויותר וגורמי� שונ7היה לבחו� את המשמעות הנודעת לכ# שתוכנית געש שרירה וקיימת כבר 

אי� צור# , כיו� שעל מדוכת הדיו� לא ניצבת החלטה כזאת. 33 השקיעו הו� עתק על בסיס תוכנית זו
  . לערו# בדיקה ובירור כאמור

  

                                                             
ת�  כדוגמה לכ  שניהמועצה הארצית לתכנו� ובנייה' אלימ� נ 2073/95] א"ת[פ "ד ציינה את פסק הדי� שנית� בה"  אט33

הנדו� אינו . השקיע השקעות כספיות גדולות' לבטל תוכנית שנמצאה סותרת תוכנית בדרגה גבוהה יותר ג� כאשר צד ג
בעניי� אלימ� ד� בית המשפט בתוכנית שהופקדה ובמסגרת הליכי התנגדות התברר שהיא אינה תואמת . דומה לראייה

 בוטלה ההפקדה ,ות הגדולות של המתכנני� ויוזמי התוכנית  חר- ההוצא–על כ� . תוכנית המצויה במדרג נורמטיבי גבוה
הא� מתקבל על הדעת שרוכשי מקרקעי� בתחו� התוכנית . בענייננו מדובר בתוכנית מאושרת ותקפה. ונדרש תכנו� מחדש

 את תקינות� כדי לידע א� לבצע" ישפטו"ו) שספק א� בכלל נית� לברר אות�(המאושרת יבדקו בציציות מהלכי התקנתה 
  . אני הייתי משיב לכ  בשלילה? רכישה או לא
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הוועדה המחוזית צודקת באומרה שבמסגרת מהלכי התכנו� של התוכנית העתידה יהיה צור# לבחו� 
  . א"תמ על התוכנית וא� יהיה צור# לבקש הקלה מה13א "את השלכות תמ

  .של עתירה זו" סדר היו�" מורדת מ13א "הנה כי כ� סוגיית תמ
  

  פגמי� דיוניי�
דעה מוקדמת וחוסר , פגיעה בזכות הטיעו�: עיקר� של הפגמי� הדיוניי� הנטעני� הוא בשלושה

אחרי שעיינתי בטענות ובמענות הגעתי לכלל מסקנה שבדיקת� המעמיקה והמפורטת אינה . שקיפות
  . לו הייתה אפשרית ספק א� הייתה לה  תכלית של ממשאפשרית וג� אי

ר הוועדה המחוזית "בדיקה מעמיקה אינה אפשרית משו� שכדי לקיי� אותה היה צור# להזמי� את יו
במיוחד בהקשר , ואת המצהיר מטע� הוועדה המחוזית לעדות כדי להניח תשתית עובדתית מתאימה

  .  דעה מוקדמת וניסיו� להשפיע על חברי הוועדהלטענה בדבר פגיעה בזכות הטיעו� והטענה בדבר
  

על פני הדברי� נראה לי שהוועדה המחוזית לא פגעה בזכות הטיעו� של העותרי� וא� הייתה פגיעה 
העובדה שניתנה לעותרי� . באו הדברי� על תיקונ� במסגרת הטיעוני� בעתירות דנ�, מסוימת

כל פג� שנפל ביחס לזכות " ריפאה"קפת הזדמנות להשמיע את דבר� קוד� לקבלת ההחלטה המות
לרבות ההחלטה בדבר הצהרת הביטול , שכ� ההחלטות שקדמו. הטיעו� בהקשר להחלטות הקודמות

עובר לקבלתה . ההחלטה האמורה להתבצע זו ההחלטה המותקפת. לא הגיעו לכלל מימוש אופרטיבי
ר הרחבה ובמסגרת זמ� גמישה ה� ודאי היו רוצי� בזכות לטעו� בית. ניתנה לעותרי� זכות טיעו�

אול� הוקצתה לה� מסגרת זמ� סבירה ועיו� בפרוטוקול הישיבה מראה כי כל אחד מ� הגורמי� , יותר
  . שהתנגדו להצעת ההחלטה אמר את דברו וביטא את עיקרי הנמקותיו

  
שהדיו� , לפתח הישיבה, ר הוועדה המחוזית הגדיר במפורש"פגיעה מסוימת אפשר לראות בכ# שיו

נועד לשמיעת תגובות להחלטה הקודמת שעיקרה הצהרה על כוונה לבטל את תוכנית געש באמצעות 
ה� לא צפו את . ריכזו העותרי� ושאר מתנגדי ההחלטה את טענותיה�, לכאורה, בכ#. תוכנית מבטלת

האפשרות שבמקו� לבטל את תוכנית געש תקבל הוועדה המחוזית החלטה להתקי� תוכנית חדשה 
  . ממילא לא ערכו את טענותיה� כנגד הרעיו� הזה.  תוכנית געש ותשלב בה הנחיות בינוישתתבסס על

  
שכ� הטיעו� שנטע� כנגד הצהרת הביטול הוא כמעט טיעו� . אול� פגיעה זו איננה אלא פגיעה מזערית
. החסר הוא חסר מעט שאינו מספיק כדי פסילת ההחלטה. זהה לזה שנטע� כלפי ההחלטה המותקפת

ו� העותרי� ותומכיה� פרשו טענותיה� ביריעה רחבה מאד לפני בית משפט זה ואי� כל צור# מכל מק
  . להחזיר את הגלגל לאחור כדי שהוועדה תקיי� שימוע נוס/

  
אי� בזה כל פג� וג� . כל אחד מחברי הוועדה יכול היה לגבש לעצמו דעה מראש. לעניי� דעה מוקדמת

שלא כשופטי� אי� ה� .  בית משפט וחבריה אינ� שופטי�הוועדה אינה. לא נית� למנוע את הדבר
מודעי� לתהליכי� , "בקיאי� בחומר"אפשר שיהיו ; ( Tabula rasa)" לוח חלק"צריכי� להיות כמי� 
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ג� . מעורבי� בדיוני� במליאה או בוועדותיה או בשיחות ע� גורמי המקצוע של הוועדה, השוני�
חבריה נראות לי מותרות ובלבד שהשיחות יהיו ענייניות ר הוועדה ע� מי מ"שיחות מקדימות של יו

  . ולא יכללו דרכי השפעה זרות
  

ר הוועדה שהוא שוחח ע� חברי� בה קוד� הישיבה א# שולל הפעלת לח� "בפרוטוקול הדיו� מאשר יו
לטיעוני� " בנפש חפצה ובראש צלול"ר הוועדה את הצור# לקיי� האזנה "יחד ע� זה ציי� יו. כלשהו
אעמיד אותו בחזקתו שדבריו לא היו מ� , כיו� שהוא לא הוזמ� להעיד ואי� ראיה סותרת. �השוני

�  . השפה ולחו
  

לקיי� דיו� ) לכל הפחות כ# נהגה במקרה זה(הוועדה נוהגת . בסוגיית השקיפות לא אביע דעה חרוצה
 שוועדות מחוזיות נמסר לי. ולאחר מכ� לקיי� דיו� פנימי שאי� לו תיעוד כלל) בהקלטה(פומבי מתועד 

מצד אחד . יש פני� לכא� ולכא� בשאלת ההסדר הראוי. אחרות נוהגות יתר שקיפות של דיוניה�
הוועדה אינה . אי� לוועדה מה להסתיר מעיני הציבור ומידיעתו, כרשות ציבורית הפועלת על פי די�

בר בקביעת מדיניות אי� מדו. שונה מ� הכנסת וועדותיה או מ� הרשויות המוניציפאליות וועדותיה�
או בגור� שתפקידו לייע� למקבל החלטה שאז אי� צור# בחשיפת תהלי# קבלת ההחלטה " פנימית"

אי� די� המורה לוועדה לקיי� דיו� פנימי גלוי ונית� לומר שעקרו� השקיפות מקבל , מצד שני. המייעצת
הנמקה זו . קבלתביטוי מינימאלי מספיק בכ# שניתנת הנמקה שלמה ומפורטת של ההחלטה המת

  . מהווה תשתית לביקורת של ההחלטה
  

במיוחד אי� (אמנ� נעדר ממנה תאור של תהלי# קבלתה . ההחלטה המותקפת היא החלטה מנומקת
א� אמנ� הצהרת הביטול נדחתה ברוב מכריע של חברי הוועדה ומה� דגשי המידע " מספרת"היא 

ראה לי שההחלטה מגלה את השיקולי� שהדריכו א/ על פי כ� נ). העובדתי שהונחו לפני חברי הוועדה
  . את תומכי ההחלטה די הצור# כדי להעמיד� במבח� הביקורת

  
  .  נדחית–הטענה לפגמי� דיוניי� הפוסלי� את ההחלטה מותקפת 

  
  אינטרס הסתמכות, השתק, מניעות

מי� שוני� אי� ספק שיש משקל רב לעובדה שתוכנית געש שרירה וקיימת כבר שבע שני� ויותר ושגור
יש לדעתי משקל רב לכ# שההשקעות הפרטיות . הסתמכו על תוכנית זו ובהתא� לכ# השקיעו ממו� רב

במתח� תוכנית געש נעשו תחת עינה הפקוחה של ממשלת ישראל וכחלק מדרישותיה בהקשר להסדר 
יש ג� . ולנושי� אחרי�) הלכה למעשה, שהיו אז מולאמי�(לבנקי� , פירעו� חובות הקיבו� לממשלה

  . חיוביי� לוועדה המקומית" איתותי�"משקל לעובדה שגורמי התכנו� המחוזיי� שלחו 
  

אול� עלי להציב את המשקל המצטבר של כל אלה אל מול השיקולי� שהדריכו את הוועדה המחוזית 
ה� . שכ� ג� העותרי� מסכימי� שתוכניות סטאטוטוריות אינ� עומדות לעול�. בקבלת החלטת הביטול
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צורכי התכנו� משתני� ע� ". כל תוכנית היא בסיס לשינויי�"ת את האמירה הנפוצה בצבא שמגלמו
מבחינת בעלי . להוציא יש� מפני חדש. ה� מחייבי� להחלי/ תוכניות ישנות בחדשות. שינויי העתי�

כלומר קנקנה של התוכנית החדשה מלא השבחת זכויות (הזכויות בתחו� התוכנית יש חדש מלא יש� 
כלומר קנק� התוכנית נראה משובח א# הוא מרוק� את זכויות (ויש יש� שאפילו חדש אי� בו ) הבעלי�

  ). הבעלי� מכל תוכ�
  

איננה הא� העותרי� הניחו כספ� על קר� הצבי או שמא היו זכאי� להסתמ# על ,  א� כ�, השאלה
ו היחס שבי� אלא השאלה היא מה. המציאות התכנונית בביטחו� מספיק שאי� ה� מסכני� את כספ�

לבי� השיקולי� שביסוד ) ושאר הנסיבות המתוארות לעיל(אינטרס ההסתמכות של העותרי� 
הא� שיקולי המניעות ? הא� שיקולי ההחלטה המותקפת סבירי� כשלעצמ�. ההחלטה המותקפת

הא� שיקולי המניעות הללו נלקחו בחשבו� בעת קבלת ? המתוארי� גורעי� מסבירות ההחלטה
  . מה נפקות המחדל הזה, לאוא� ? ההחלטה

  
  . שיאו של הדיו�, בלי ספק, שהוא" סבירות"בכל אלה אדו� בפרק ה

  חריגה מסמכות 
לש� הבטחת מימוש החלטת הוועדה המחוזית שבה נכללה הצהרת הביטול עשתה הוועדה המחוזית 

ותקפת בהחלטה המ.  לחוק התכנו� והבנייה28שימוש בסמכויות כפיית ביצוע המוקנות לה בסעי/ 
 הוראה של הוועדה המחוזית לוועדה המקומית להכי� תוכנית מפורטת ולהגיש אותה –כלולה הנחייה 

נוס/ לכ# . לוועדה המחוזית כדי שזו תדו� בתוכנית לפרטיה בהתא� לעקרונות הקבועי� בהחלטה
  לחוק התכנו� והבנייה בדבר הכנת תוכנית מפורטת והודעה77כלולה בהחלטה הודעה לפי סעי/ 

 לחוק בדבר איסור הוצאת היתרי בנייה בתחו� שטח תוכנית געש עד להפקדת 78בהתא� לסעי/ 
  . התוכנית העתידה

  
ההחלטות הללו מעוררות שאלה הא� הפעילה הוועדה המחוזית סמכות כדי� או שמא חרגה 

י� שאלה בעני;  לחוק28שאלה בעניי� מסגרת הסמכות לפי סעי/ ; שלוש שאלות מתעוררות. מסמכותה
  .  לחוק78, ו77נטילת סמכות אישור התוכנית העתידה ושאלה בעניי� סמכות ההודעות לפי סעיפי� 

  
   לחוק28כפיית ציות לפי סעי� 

בהצהרת הביטול כללה הוועדה המחוזית הוראה לוועדה המקומית להימנע מהוצאת היתרי בנייה לפי 
וועדה תקעה יתדות סמכותה להורות ה. תוכנית געש עד שתתקבל החלטה סופית של הוועדה המחוזית

הוראת חוק זו מקנה לוועדה המחוזית סמכות לכו/ את הוועדה .  לחוק התכנו� והבנייה28כ# בסעי/ 
או " נרפית", "סרבנית"המקומית לבצע את תפקידיה על פי החוק וכ� ליטול מידי ועדה מקומית 

  . את סמכויות הביצוע" חדלת מעש"
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ת נחשבה בעיני הוועדה המחוזית כמי שלא מילאה כראוי את מחויבותה אני מניח שהוועדה המקומי
לפי הדי� בכ# שהתקינה תוכנית הבינוי החורגת מ� המסגרת שהותוותה בנספח הבינוי  ובכ# 

 אולי –אפשר לראות . שהתכוונה להתיר בנייה החורגת מתכליתה של התוכנית המפורטת התקפה
י� כאמצעי שנוכח להבטיח מילוי נאות של הוראות  את האיסור להוציא היתר–בדוחק מסוי� 

  . התוכנית התקפה
  

סברת� היא . אלא על יישו� הסמכות, אול� העותרי� אינ� חולקי� על מסגרת הסמכות העקרונית
העניי� דנ� אינו .  לחוק מיועדת למקרי� חריגי� וקיצוניי� בחומרת�28שהפעלת סמכות מכוח סעי/ 

  .  כאלהבא בגדר� של מקרי� קיצוניי�
  

שהרי בינתיי� בטלה . ברור שהדיו� בשאלת כפיית הציות בהקשרה של הצהרת הביטול היה למיותר
 נשענת על כלי – ההחלטה המותקפת –ההחלטה שבאה בעקבותיה . הצהרת הביטול ועברה מ� העול�

עדה שהוו) שלהל� תתברר להיות בת ממש(אול� בהנחה ).  לחוק78, 77סעיפי� (כפיית ביצוע אחרי� 
 לחוק חוזרת השאלה הא� הייתה 78, 77המחוזית לא הייתה מוסמכת להפעיל כוחות לפי סעי/ 

למנוע מת� היתרי בניה עד שמוסד התכנו� המוסמ# ,  בעקבות ההחלטה המותקפת,  הוועדה מוסמכת
  .  לחוק78, 77יפעל בהתא� להוראות סעי/ 

  
הייתה מוצדקת אילו ננקטה בהקשר  לחוק 28דעתי היא שהחלטה בדבר כפיית ציות לפי סעי/ 

  . אבאר את הדבר בקיצור רב. להחלטה המותקפת
  

אניח כעת . בשלב הזה אינני נדרש עדיי� לבדיקת סבירותה והצדקתה של ההחלטה המותקפת
משמעות הדבר היא שהוועדה המחוזית נדרשה . שההחלטה המותקפת נשענת על טעמי� מצדיקי�

של תוכנית מפורטת שרירה וקיימת מזה שבע שני� " הקפאה"ו לצעד תכנוני יוצא דופ� שמשמעות
עוד משמיעה ההנחה שהצעד יוצא הדופ� ננקט בשל מציאות . ושיניה בדר# של התקנת תוכנית חדשה

יוצאת דופ� שה הותרת התוכנית התקפה על כנה ועוד יותר מכ# התרת בנייה מכוחה מעוותת ללא 
  . ורות במשטר התכנוני החל על שטח התוכניתהכר את תכלית התוכנית התקפה ופוגעת חמ

  
המושתתות על הנחת הצדקתה של ההחלטה ( לחוק בנסיבות כאלה 28ששימוש בסעי/ , א� כ�, ברור

  . זה מהל# יוצא דופ� המתאי� לנסיבות חריגות וקיצוניות. איננו משק/ מהל# שגרתי) המותקפת
  

  חריגה מסמכות בנטילת סמכויות תכנוניות
ועדה המחוזית חרגה מסמכותה בכ# שקבעה בהחלטה המותקפת שהוועדה המקומית דומה לי שהו

ההחלטה . תכי� את התוכנית העתידה א# תעביר אותה לדיו� ולאישור בידי הוועדה המחוזית
המותקפת דרשה מ� הוועדה המקומית להתקי� תוכנית מפורטת שהיא שינוי לתוכנית געש התקפה 

  .וראות בינוי מסוימותבכ# שמובנות  בתוכנית העתידה ה
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 תכנית מתאר מקומית או תכנית –" מקומית תכנית בסמכות ועדה: "לחוק מורה) א(א61סעי/ 

עיו� בסעי/ ". )12(עד ) 1)(א(א62א+ ורק אחד או יותר מהנושאי� המפורטי� בסעי�  מפורטת הכוללת
נית בדבר בינוי או שינוי של הוראות לפי תכ"לחוק מגלה שכלולה בו ג� תוכנית הכוללת ) א(א62

�תוכנית "מכא� שהמטלה שהוטלה על הוועדה המקומית היא להתקי� )]. 5(ק "ס" [עיצוב אדריכליי
  ". בסמכות ועדה מקומית

  
 רק הוועדה –תוכנית שהוועדה המקומית , תוכנית בסמכות הוועדה המקומית כשמה כ� היא

לוועדה המחוזית אי� . 34 אותהלדו� בהתנגדויות לה ולאשר,  מוסמכת להפקיד אותה–המקומית 
לא מצאתי א/ לא באחת מהוראות החוק . סמכות לעסוק באישור תוכנית בסמכות וועדה מקומית

שבאי כוח הוועדה המחוזית הפנו אליה� מקור לסמכות הוועדה לעסוק באישור תוכנית בסמכות 
  . 35ועדה מקומית

  
   לחוק78, 77חריגה מסמכות בשימוש בסעיפי� 

רשאי לפנות למוסד התכנו� , מי שרשאי להגיש תכנית למוסד תכנו� " מורה כי לחוק77סעי/ 
מצא מוסד התכנו� לאחר  בבקשה לפרס� הודעה בדבר הכנת התכנית, המוסמ+ להפקיד את התכנית

�נמצא כי סמכות הפעולה לפי ...". יפרס� את ההודעה ברשומות, ששקל בעניי� כי מ� הנכו� לעשות כ
וכבר ידענו כי לעניי� התוכנית ". מוסד התכנו� המוסמ# להפקיד את התכנית" ל לחוק מוקנית77סעי/ 

  . העתידה מוסד התכנו� המוסמ# להפקידה הוא הוועדה המקומית
  

רשאי מוסד , 77פורסמה ברשומות הודעה כאמור בסעי� " לחוק  שמכוחו 78הוא הדי� לעניי� סעי/ 
היתרי� לשימוש , לפיה� יינתנו היתרי בניהלקבוע תנאי� ש, התכנו� המוסמ+ להפקיד את התכנית

היינו מוסד התכנו� המוסמ# ". בקרקע או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחו� התכנית המוצעת
מוסד . להפקיד תוכנית הוא בעל הסמכות לקבוע הגבלות על הוצאת היתרי בנייה בתחו� התוכנית

אוי להעיר מוסד התכנו� המוסמ# רשאי מ� הר. הוועדה המקומית, בעניי� דנ�, התכנו� המוסמ# הוא
.  לחוק77 לחוק לאחר שהתפרסמה ברשומות הודעה לפי סעי/ 78להשתמש  בכוחות המוקני� בסעי/ 

 לחוק לפני שפורסמה 78בענייננו הודיעה הוועדה המחוזית על איסורי הוצאת היתרי� לפי סעי/ 
  . הודעה ברשומות

  
   לחוק28סיכו� בעניי� חריגה מסמכות וחזרה לסעי� 

                                                             
  ).  לחוק109סעי- ( כפו- לסמכות שר הפני� לדרוש שיינת� אישור מצדו לתוכנית 34
מוסד " והוסבר שחוק התכנו� והבנייה מגדיר את סמכויותיו של 133, 108, 106, 85, 62, א61 הופניתי להוראות סעיפי� 35

�מוסד "כיו� שהוועדה המחוזית היא . ג� ההחלטה להפקיד תוכנית ולאשרה, ל" הנכעולה מהוראות החוק, וביניה�" תכנו
�אכ� כ  הדבר אלא שהוא מתגדר בתוכנית שאיננה תוכנית . אזי סמכות אישור תוכנית היא בגדר סמכויותיה" תכנו

  . בסמכות מקומית
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בנטילת סמכות לאשר תוכנית בסמכות ) א: הוועדה המחוזית חרגה מסמכותה בשלושה אלה
 לחוק א/ על פי שהוועדה אינה מוסד תכנו� 77במת� הודעה על הכנת תוכנית לפי סעי/ ) ב; מקומית

  לחוק78בקביעת איסור על הוצאת היתרי בנייה לפי סעי/ ) ג; המוסמ# להפקיד את התוכנית העתידה
וכ� חרגה מסמכות בכ# שפרסמה . א/ על פי שהוועדה אינה מוסד תכנו� המוסמ# להפקיד את התוכנית

  .  ברשומות77את האיסורי� לפני פרסו� הודעה לפי סעי/ 
  

התשובה היא שבאורח חלקי ? אלה ראוי שאבטל את ההחלטה המותקפת" שלושה וארבעה"הא� על 
 לחוק 77מ� ההכרח לבטל את ההודעה לפי סעי/ . שי רבהביטול מחויב המציאות א# אי� לכ# ער# מע

את ההחלטה המותקפת יש לָעֵקר מ� הדרישה .  לחוק78ואת איסורי הוצאת היתרי� לפי סעי/ 
  . להעברת התוכנית לאישורה של הוועדה המחוזית

  
או אילו קבעתי כי הרעיו� המרכזי של החלטה המותקפת ; אילו סיימתי את פסק הדי� בנקודה  זו

העניי� היה חוזר אל . כי אז לא היה בביטול� של הפעולות החורגות מסמכות ער# מעשי רב, מוצדק
מדוכת הדיו� בוועדה המחוזית וזו הייתה רשאית להורות לוועדה המקומית להכי�  את התוכנית 

עד לפעולת . 36לפרס� הודעה בדבר הכנת התוכנית ולקבוע הגבלות על הוצאת היתרי בניה, העתידה
עדה המקומית בהתא� להנחיה האמורה תוכל הוועדה המחוזית להקפיא מת� היתרי בנייה מכוח הוו

  . את כוחה זה של הוועדה המחוזית ביארתי למעלה מכא�.  לחוק28סמכויות כפיית הציות שבסעי/ 
  סבירות ההחלטה המותקפת

סביב עד שהגיע אל , בחג סבי; במעגלות חשובי� א# משניי�, ארוכות וקצרות, עד הנה היל# פסק הדי�
ובעודי במבואה מתקי� עצמי . צדקתה של ההחלטה המותקפת, היא שאלת סבירותה, "ליבה"שאלת ה

לכ# שהתערבות שיפוטית בהחלטתה של , כמוב�, לכניסה לטרקלינה של השאלה העיקרית נתתי דעתי
הנני העני . תהרשות מנהלית מוסמכת בכלל ובהחלטתו של מוסד תכנו� בפרט מוגבלת היא מטבע בריי

ממעש חייב לחשב היטב את דרכי עד שאני בא להטיח את חוסר סבירותה של החלטה תכנונית בפניו 
. שהחלטות תכנוניות ה� לח� חוקו, בוודאי מוסד תכנו� ר� דרג כוועדה המחוזית; של מוסד תכנו�

ו� בפרוטוקול עי, למשל, כ#(במיוחד אסור אני בהמרת שיקול הדעת של הוועדה בשיקול הדעת שלי 
הישיבה שבה התקבלה ההחלטה המותקפת ובהחלטה המותקפת עצמה עשוי לעורר רוש� שההחלטה 

פיסת קרקע " הופשרה"מש, לאמור". צדק חלוקתי" פילוסופית של מי� –הונעה מתפיסה פוליטית 
לות וי"אי� לתתה ביד בעלי ממו� שיקימו בה , חקלאית והפכה לאדמת בנייה במיקו� יקר ורב דרישה

כלכלית נמוכה יותר כגו� חברי הקיבו� , אותה לשימוש בידי שכבה חברתית" לתעל"אלא , "יוקרתיות
אול� ג� א� אניח . אינני יודע א� יש להתרשמות הזאת עיגו� במציאות. של הקיבו�" דיירי משנה"או 

                                                             
ית כי יש צור� להכי� תכנית בתחו� מצאה ועדה מחוז":  לחוק64 הסמכות להורות כ  מוקנית לוועדה המחוזית בסעי- 36

ולהגישה תו� , תורה לועדה המקומית להכי� תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת לפי העני�, מרחב תכנו� מקומי
הועדה המחוזית רשאית להורות לועדה המקומית אלו נושאי� יש לכלול בתכנית וכ� להורות לה לבצע ; המועד שתקבע
  ".28 באה להוסי� על סמכות הועדה המחוזית לפי סעי�הוראה זו ; תכנית שאושרה
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תיות וה� אל לי להתערב בו שכ� בשיקולי התכנו� מעורבות לעתי� ג� השקפות עול� חבר, שכ# הדבר
  ). עניינו של מוסד התכנו� המוסמ#

  
שיש חקר לתבונת מוסד תכנו� תהא דרגתו אשר תהא ובמקו� שניכר , אלא שג� את זאת יש לדעת

שומה על בית , בהחלטת המוסד שהיא חורגת ממתח� הסבירות ויוצרת מציאות תכנונית מעוותת
  . המשפט להשתמש בכוחותיו שלו כדי להסיר את המכשלה

  
מעשה לא ) ב; מתי עת לעקור נטוע) א: # את בחינת סבירות ההחלטה המותקפת בשלושה צעדי�אערו
  .מעשה לא נחו�) ג; שקול

  
  מתי עת לעקור נטוע

העותרי� טענו שההחלטה המותקפת היא בבחינה מעשה שלא ייעשה משו� שהיא משנה מצב תכנוני 
מוסדות התכנו� אינ� . כמה שני� נטועה ומושרשת מזה –" די�" שהיא בחזקת –הקבוע בתוכנית 

במיוחד כאשר גורמי� חיצוניי� , חדשות לבקרי�, רשאי� לעקור תוכניות מאושרות ולהפכ� על פניה�
  .   סמכו פעל� על התוכנית) העותרי� וג� אחרי�(שלא היו צד להליכי התכנו� 

  
 ידיה� במי� קשר אול� ג� העותרי� הסכימו שמוסדות התכנו� אינ� קשורי� בתוכניות שיצאו מתחת

מנגד באי כוח . גורדי שאינו נית� להתרה  או בכבלי קדושה  שאי� לגעת בה�  בהליכי תכנו� מחודשי�
ד הסומכת באשישותיה את ההחלטה הסכימו מצד� שהחלטה כגו� ההחלטה "הוועדה המחוזית ואט

  . יקה אותההמותקפת אינה שגרתית והיא יכולה להתרחש כאשר קמה תשתית נסיבתית חריגה המצד
  

שכ� המציאות . אכ� מזווית בחינה מעשית אי� לומר שההחלטה המותקפת היא בלתי אפשרית
בלתי "עדיי� לא נקבעו עובדות . בלבד" על הנייר", לפי שעה, התכנונית המגולמת בתוכנית געש היא

 ושרירותי אלא שג� כ# המהל# התכנוני החדש אינו יכול להיות פרי שיגיו� דעת רגעי. בשטח" הפיכות
  ). 175, 169) 3(ד לו"פהוועדה המקומית ' עייני נ 574/81� "בג(
  

רשימה "בלי להתיימר להציג ? עת לעקור תוכנית נטועה ולטעת אחרת במקומה, על דר# ההכללה, מתי
המצב . ומתו# עיו� בטענות ובמענות נראה לי שהדבר אפשרי בשלושה מצבי� טיפוסיי�" סגורה

גלגלי התכנו� אינ� שובתי�  .  העתי� המקימי� צורכי תכנו� חדשי� ומחודשי�הראשו� נעו� בשינויי
משו� שמעת לעת משתני� צורכי התכנו� ובהעדר תנועה , לעול�, א� ג� תנועה איטית היא, מתנועת�
  . נסיגה לאחור, הלכה למעשה, לפני� יש
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 יגדל ויתעבה ככדור שלג המצב השני נעו� במעוות תכנוני שמ� ההכרח להקדי� ולתק� אותו כדי שלא
  . מתגלגל הסופח אליו בתנועתו את כל הנקרא בדרכו

  
נבל "מעשה , הנגלית במציאות התכנונית המאפשרת" פרצה"המצב השלישי עשוי להיות מיוסד על 

  . לגורמי� בעלי עניי� לעשות פלסתר את תכלית התוכנית, "ברשות התורה
  

מוגדר , ברור" צור# תכנוני" ביטויי� שוני� של תאמר שכל שלושת המצבי� אינ� אלא, א� תרצה
ויש שהוא תולדה של נסיבות שליליות ) פיתוח תכנוני(והכרחי שיש שהוא תולדה של נסיבות חיוביות 

  ). עיוות תכנוני או פרצות בתכנו�(
  מעשה לא שקול

 לפיכ# .הוועדה המחוזית לא תיעדה את הדיו� הפנימי שהתנהל בחדרי חדריה, כמבואר למעלה מכא�
במצב דברי� כזה עלי להניח שההחלטה המנומקת . לא נדע מה� במדויק השיקולי� שנבחנו בדיו�

עלי להניח ששיקול רלוונטי שלא ). רלוונטיי�(משקפת את כל השיקולי� שנשקלו ושה� שייכי� לעניי� 
  . קיבל ביטוי בהחלטה המנומקת כלל לא הועמד לדיו�

  
השיקול האחד הוא .  למעשה נשקלו שני שיקולי� בלבדעיו� בהחלטה המנומקת מגלה שהלכה

"�. "קיבו� געש ובעלי הקרקע, ההיסטוריה של הטיפול בתוכנית על ידי הוועדה המקומית חו� השרו
לש� הבטחת מטרתה המקורית של התוכנית יש לעג� את ההנחיות שיפורטו "השיקול השני הוא ש

  ". להל� באופ� סטטוטורי
  

השיקול הראשו� . שלושה שיקולי� בעלי משקל רב השייכי� לעניי� ואלה ה�הוועדה לא שקלה כלל 
, לעת הזאת, כול� ה�. הוא העובדה הפשוטה שמקרקעי התוכנית אינ� שייכי� עוד לקיבו� געש

  . קניינ� הפרטי של העותרי�
  

א+ ורק לצור+ "הוועדה מבארת בהחלטה שתוכנית געש אושרה . להתעלמות זו השלכה חשובה
התוכנית לא התכוונה לאפשר הקמת שכונה . של מת� מענה לצרכי הדיור בקיבו� געשהמטרה 

ההחלטה להפשיר חלק מהשטח להרחבת ישוב נעשתה תחת הנחה כי מדובר ...חדשה  סגורה
 �בהרחבת הקיבו� לש� חיזוק קהילת הקיבו� עצמו ולא לש� הקמת שכונה חדשה שאי� בינה לבי

�קיבו� געש ורוכשי הקרקע , ו� שנראה לוועדה שהוועדה המקומיתכי". ...קהילת הקיבו� ולא כלו
ניצלו לרעה את המציאות התכנונית כדי להקי� שכונה סגורה ונפרדת מתקיי� צור# להתקי� את 

חיזוק "אי# יושג ; אלא שסימ� שאלה של היגיו� מוצג לפתח� של דברי� אלה. התוכנית החדשה
שעה שאדמות התוכנית כבר אינ� " צורכי הדיור בקיבו� געשמענה ל"ואי# יינת� " קהילת הקיבו� עצמו

�  ? ברשות הקיבו
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לכ# שהוספת אזור מגורי� לא , הלכה למעשה, אפשר שהוועדה המחוזית כיוונה: אחת מ� השתיי�
שומה היה על הוועדה לית� , א� זה הרעיו�". חקלאית", באורח מעשי, תמומש לעול� והקרקע תישאר

שכ� העדר ביטוי מפורש לרעיו� כזה מציב את ההחלטה על הנמקה זרה . תהלו ביטוי מפורש בהחלט
אול� , אפשרות שנייה היא שהוועדה כיוונה לכ# שאזור המגורי� הנוס/ ייבנה. שאינה אמיתית

, ממנה ובה, בתובנה כזאת יש. במקרה כזה מ� ההכרח שבנייתו ואכלוסו יהיו בידי הרוכשי� הפרטיי�
ופתרו� מצוקת הדיור של " חיזוק קהילת הקיבו� עצמו"שהיא שונה מ" תכלית התוכנית"קבלה של 
�  . בני הקיבו

  
א� . השיקול השני שלא בא זכרו בהנמקה הוא העובדה שברכישת המקרקעי� הושקע הו� פרטי רב

באמצעות (עשויה מעמסת השיפוי ליפול על כתפי הציבור " תוכנית פוגעת"התוכנית העתידה תיחשב ל
לפי (עלולה ההשקעה הפרטית לרדת לטמיו� " פוגעת"א� התוכנית לא תיחשב כ). הוועדה המקומית

שמכא� ואיל# במש# שני� לא יוכלו הרוכשי� לעשות שימוש בקניינ� ואיש לא ירכוש אותו מידיה� 
עייני נ הוועדה  196/90א "ע(שיקול כזה הוא שיקול רלוונטי . לבנייה" זמינה"במחיר של קרקע 

אילו שקלה הוועדה את השיקול הזה ואילו קבעה שמנגד ניצבי� ). 131, 11 )2(ד מז"פהמקומית 
אול� ביחס להתעלמות . לא הייתי רשאי לשו� שיקול דעתי תחת שיקול דעתה, שיקולי� עדיפי�
  . שאני–משיקול רלוונטי 

  
השיקול השלישי שלא ניתנה אליו הדעת הוא זה שרעיו� מכירת מקרקעי התוכנית לגורמי� פרטיי� 

אורג� מסוי� של ). לי� לעניי� הסדר חובות הקיבוצי�"ועדת המנכ(הגה בידי רשות שלטונית חשובה נ
החלטת הוועדה . לשינוי מעשי של תכלית תוכנית געש) תרתי משמע" (הכשיר את הקרקע"המדינה 

אכ� מדובר בשתי . לי�"המחוזית ניצבת בסתירה חזיתית למשמעות העולה מהחלטת ועדת המנכ
אלא . וסמכות נפרדות וייתכ� לעתי� מצב ששני אורגני� שוני� של השלטו� ידברו בשני לשו�רשויות מ

חייב כל אורג� שלטוני להביא , שתופעה כזאת אינה רצויה וכדי שהיא תצטמצ� לנסיבות חריגות
  . בחשבו� טר� קבלת החלטה בידו את מהלכיו או החלטותיו של האורג� השלטוני האחר

  
דה זו היא שההחלטה המותקפת לא נטלה בחשבו� שיקוליה את כל השיקולי� מסקנתי לסיכו� נקו

�  .די היה בכ+ כדי לפסול את ההחלטה. השייכי� לעניי
  

  מעשה לא נחו�
הפג� העיקרי והמשמעותי ביותר שנפל בהחלטת הוועדה הוא שכלל לא היה צור# בהחלטה המוצדקת 

  . ושיש בה הפרזה גדולה מאד
  

 שלושת המצבי� הטיפוסיי� המצדיקי� נקיטת מהל# תכנוני המשנה הגדרתי למעלה מכא� את
הוועדה מחוזית אינה טוענת שהחלטתה היא פועל יוצא של שינויי נסיבות . מציאות תכנונית קיימת
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נעלה מספק שההחלטה ). המצב הטיפוסי הראשו� לעיל(טבעיי� המצדיקי� מהל# תכנוני משנה 
  ". רגילה"ית המותקפת לא יצאה לדרכה כיוזמה תכנונ

  
אלא שהתבוננות חוזרת בדר# . נית� לשיי# את הנמקות הוועדה אל המצב הטיפוסי השני והשלישי

הילוכו של פסק די� זה תראה שהוועדה המחוזית נתפסה לכלל טעות גסה בקליטת תמונת הדברי� 
  . משפטית, העובדתית והעובדתית

  
הצבת התכלית על אדני� של . ת תוכנית געשהתחוור לי בעליל שהוועדה שגתה במסקנתה לעניי� תכלי

"�בי� שיש לה עיגו� בהיסטוריה התכנונית , או פתרו� מצוקת הדיור של חבריו" חיזוק קהילת הקיבו
היא גישה אנכרוניסטית שאינה מתחשבת לא בלשו� שהתוכנית דוברת בו ולא , ובי� שאי� לה עיגו� כזה

  . בשבע שנות הקיו� של  התוכנית
  

ע� שינוי במציאות החיי� משתנה הבנתו של . לק מהחיי�החוק הוא ח
א+ משמעותה משתנה ע� , לשונו של החוק אמנ� קפואה בזמ�. החוק

"�כר# שני פרשנות פרשנות במשפט ברק . א[" תנאי החיי� המשתני
  .60337) 1994 –ד "הדפסה שנייה תשנ(החקיקה 

  
אי� כמוב� צור# שאחזור על . עניי� תוכניתמה שנכו� לעניי� פרשנות תכליתו של דבר חקיקה נכו� ג� ל

התוכנית הניבטת מתשריט נספח הבינוי ועל משמעות ההתנהלות המעשית של כל " לשו�"ניתוח 
  . הגורמי� הרלוונטיי� ליישו� התוכנית

  
 שתוכנית הבינוי המאושרת משקפת – במידה רבה של שכנוע א# לא בביטחו� מלא –עוד התחוור לי 

שאלה ה� ג� שמונה העקרונות שהוועדה המחוזית מבקשת להבנות ,  נספח הבינוינאמנה את עקרונות
 שרוב מניי� ובניי� עקרונות הבינוי – והוא בביטחו� מלא –למצער נית� לומר . בתוכנית העתידה

על בסיס  הבטחה (שההחלטה המותקפת נוקבת בה� הוכלל בתוכנית הבינוי המאושרת ונית� להבטיח 
  . את הכללת ייתרת� ככל שקיימת יתרה כזאת) י� ושל הוועדה המקומיתללא סייג של העותר

  
ד "פהוועדה המחוזית ' גלמונד נ 697/80� "בג (גלמונדבאי כוח הוועדה המחוזית התבססו על הילכת 

הילכת גלמונד כבודה במקומו עומד א# .  כדי לבאר את הצור# בהתקנת התוכנית העתידה) 817) 1(לו
" תוכנית עיצוב"בעניי� ההוא ביקש יז� להוציא לפועל .  שונות מ� הנסיבות דנ�היא התוותה בנסיבות

מה שמזדקר לעי� כבר במבט ראשו� הוא כי שונתה לחלוטי� "שבית המשפט העליו� העיר כלפיה ש
מהל# כזה אינו נית�  לביצוע אלא ...". המסגרת הסכמאטית של תכנית המתאר] בתוכנית העיצוב[

בדנ� תוכנית הבינוי אינה  .לא כ�  בענייננו. ית העיצוב בתוכנית מפורטת חדשהבדר# של שילוב תוכנ
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וג� לא אחר רצ/ מבטי� " במבט ראשו�"לא ; מגלה סטייה מ� המסגרת הסכמאטית של תכנית געש
  . מעמיק

  
לא כדי ; הכרחי" צור# תכנוני"ברי שהתוכנית העתידה אינה נחוצה ובוודאי שאינה משרתת , א� כ#

  . חמדניי�" �"כרישי  נדל"ות תכנוני ולא כדי לסכל את מזימת� של לתק� מעו
  

למניעת " חגורת ביטחו�"עקרונות הבינוי בתוכנית מפורטת עשויה להוות " הטמעת"אי� להכחיש ש
שאינה תוכנית " תוכנית בינוי"טובה יותר מאשר  קביעת העקרונות ב, הפרה של העקרונות

 יחידות דיור בתוכנית אולי מבטיח יותר מאשר רישומה של סטטוטורית ועיגונו של האיסור לאחד
אלא שבמסגרת קבלת החלטה המתיימרת לנקוט מהל# שיקנה . הערת אזהרה במרש� המקרקעי�

, את פגיעתו בקניי� הפרטי, יש לשקול ג� את ההשלכות השליליות של המהל#, "חגורת ביטחו� מלאה"
 המבוססי� על התנהגות רציונאלית של מוסדות את השלכותיו על שוק המקרקעי� ומיזמי הבנייה

הפרט אינו צרי# כל (התכנו� ואת השפעתו על האמו� שיש לציבור בהתקשרותו ע� רשויות השלטו� 
תעסיק הזרוע , העת לחשוש לכ# שבעוד הוא מתקשר ע� זרוע שלטונית אחת כדי לקבל דבר מה

החלטה שקולה שנית� , הקיצור"). ובלעו של הפרט מפי"השלטונית האחרת את עצמה בדרכי נטילת 
  . לקבל אותה היא זו היוצרת איזו� בי� אינטרסי� צודקי� מתנגשי�

  
איזו� המבקש למצוא ; "איזו� אופקי"בעניינה של תוכנית געש יכלה הייתה הוועדה המחוזית לערו# 

מש# קרוב לשבע שני� הלכה . דר# שתאפשר לאינטרסי� מתנגשי� לכאורה לדור בכפיפה אחת
שהרי . בדר# מאזנת כזאת, ר הוועדה המחוזית"באמצעות מתכנ� המחוז ובגיבוי של יו, הוועדה

גורמי . הגורמי� הללו ביקשו לוודא שעקרונות הבינוי שבנספח הבינוי יובנו כהלכה בתוכנית הבינוי
הוועדה המחוזית לא הניחו להוציא היתרי בנייה על סמ# תוכנית בינוי שחרגה מעקרונות נספח 

  ). ג� א� לא נשאו ח� בעיני הוועדה המקומית או בעיני היזמי�(אלה היו מהלכי� סבירי� . ינויהב
  

שבמסגרתו " איזו� אנכי" ההחלטה מתיימרת לקיי�. ההחלטה המותקפת אינה משקפת איזו� סביר
כפי שהראיתי מהל# זה . נית� משפט הבכורה לקבוצת שיקולי� מסוימת הדוחה מפניה כל שיקול אחר

ה� מפני שהוא , ה� מפני שלא נשקלו בו כל השיקולי� הרלוונטיי�, היה מהל# מאז� כלל ועיקרלא 
  . התבסס על תפיסת מציאות עובדתית ומשפטית מוטעית וה� מאחר שלא הייתה בו כל נחיצות

  
  התוצאה

לסו� דיו� ארו+ שאליו העריתי את כל הבנתי ואת ס+ מחשבותיי  הגעתי למסקנה שאת העתירות יש 
כפועל יוצא נותרת . קבלת העתירות משמיעה את ביטולה מעיקרה של ההחלטה המותקפת. קבלל

תוכנית געש על כנה ומבוטלת כל הוראה שיצאה מטע� הוועדה המחוזית המונעת הוצאת היתרי 
                                                                                                                                                                                     

  . המבקש להעמיק יראה את האסמכתות הרבות הנקובות ש�37
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בטלה ג� הוראת הוועדה המחוזית לוועדה המקומית להכי� ולהגיש תכנית . בנייה לפי התוכנית
  .  מפורטת חדשה

  
אלא שבעניי� זה אני מבקש . מכוח פסק די� זה מושבת לתוקפה ג� תוכנית הבינוי המאושרת, לכאורה

עוד להשתכנע שאכ� בתוכנית הבינוי מגולמי� שמונה העקרונות שההחלטה המותקפת ביקשה לשלב 
אני מכוו� ליישו� העקרונות במוב� שנית� לה� בחוות הדעת של " גילו�"בביטוי . בתוכנית העתידה

  ). דרוקמ�(מתכנ� המחוז 
  

 בתחו� התכנו� שכיה� 38הוועדה המקומית תמסור את תוכנית הבינוי המאושרת לעיו� של מומחה
המומחה יבח� את התוכנית על פי . בעבר כמתכנ� מחוז א# אי� לו ולא הייתה לו כל זיקה לתוכנית געש

תצהיר יוגש לבית המשפט ה. ההשוואה הנדרשת לעיל ויחווה דעתו בתצהיר בעניי� ההתאמה כאמור
אינני מגביל את הוועדה בזמ� שכ� ייתכ� שהמומחה יצביע על תיקוני� . באמצעות הוועדה המקומית

מסוימי� שיש לערו# בתוכנית הבינוי והוועדה תאמ� אות� ותעביר את התוכנית המתוקנת לחוות 
  . דעת נוספת

  
  . הוציא היתרי בנייה בתחו� התוכניתעד להמצאת התצהיר ולמת� החלטה בעקבותיו לא נית� יהיה ל

  
העותרי� והמשיבי� . אעיר שטר� כתיבת פסק הדי� הצגתי את האפשרות שאנקוט אותו לפני הצדדי�

הוועדה המחוזית התנגדה בטענה שהחלטה כזאת נוטלת מ� הוועדה את . התומכי� בה� הסכימו לכ#
שתתקבל בבית המשפט בהקשר להלי# מדובר בראייה . אינני סבור כ#. אות�" מפריטה"סמכויותיה ו

. הייתי יכול לנקוט את המהל# הזה טר� כתיבת פסק הדי�. השיפוטי ולא בנטילת סמכות של הוועדה
כשיתקבל התצהיר תוכל הוועדה . העדפתי לנהוג כ# כדי שלא לעכב את המועד לערעור על פסק הדי�
חלטה שתתקבל תהיה חיצונית הה. המחוזית לבקש לחקור את המומחה על תצהירו ובקשתה תישקל

  . הוועדה המקומית תשא בהוצאות המומחה. לפסק הדי� ופועל יוצא מ� הסעד המוענק בפסק הדי�
  

ח שיתחלקו " ש250,000הוועדה המחוזית תישא בהוצאות ובשכר טרחת עורכי די� בסכו� כולל של 
  : כדלקמ�

  
  .1528/07ח לעותרת בעתירה " ש75,000) א
  
  .1575/07ותרי� בעתירה ח לע" ש75,000) ב
  
  .ח לוועדה המקומית" ש50,000) ג
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  .ח למשיבות סקו� ושיכו� עובדי� יחדיו" ש25,000) ד
  
  .ח לקיבו� געש"  ש25,000) ה
  

  

5129371  

ח שיחולקו באורח שווה בי� " ש10,000אני מחייב ג� את אד� טבע ודי� בהוצאות בסכו� כולל של 54678313
  . ילחמשת הגורמי� המנויי� לע

  
המזכירות תמציא לצדדי� את . בהעדר הצדדי�) 2007 בדצמבר 4(ח "תשס, ד בכסלו"נית� היו� כ

�  .פסק הדי
  

5129371  

54678313    
  

  54678313�1528/07עודד מודריק 
                                                                                  

 שופט, עודד מודריק' דר

  חכ
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