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 1961-א"תשכ , והצמדה ריבית פסיקת חוק

 

 החלטה

 רעידות מפני מגורים בנייני לחיזוק להיתר בקשות שתי בעניין 1 ההמשיב החלטות על עררים לפנינו .1

 כופר לשלם העוררת שעל המקומית הוועדה החלטת הוא העררים של עניינם. 38 א"תמ לפי אדמה

 . חניות 21 עבור חנייה

 
 : זו בנקודה זהות היו הבקשות בשתי המקומית הוועדה החלטות .2

 לדחות: אחד פה והחליטה הצבעה רכהע המתנגדים דברי את ששמעה לאחר הוועדה"
 : הבאים ובתנאים שהוצגו השינויים עם להיתר הבקשה את ולאשר ההתנגדות את
 ד"יח לכל אחת חנייה, הוועדה למדיניות בהתאם חנייה פתרון הצגת .א 

 כופר תשלום או/ו( לדירה חנייה הצמדת ללא) המגרש בשטח המוצע+קיים
 . חנייה

 "... 
 

 : העוררת נותטע תמצית .3

 היתרי וגם כלל חניות בפועל כיום אין בבניינים. דירות 14 לו ויתווספו דירות 16 מהבניינים אחד בכל

 מתוכן, החדשות הדירות עבור חנייה מקומות 32 התקנת כללה הבקשה. כלשהן חניות כללו לא הבניה

 תהיה החדשות תמהדירו אחת לכל, בפועל. 43 בדרור בבניין חניות 10 ועוד 45 בדרור בבניין חניות 22

 . הגן דירות לבעלי או הגג דירות לבעלי חניות 4 יוותרו כאשר אחת חנייה

 
 פסולה אפליה ומהווה העליון המשפט בית לפסיקת מנוגדת, חוקית בלתי הינה החנייה כופר דרישת

 . רחוב באותו אחר פרויקט לעומת

 
 הבניינים לשני מאוחד הינו הוצעש החנייה פתרון. חנייה כופר בכל חייבת אינה דין פי על העוררת

 הדירות. הכל סך קרקעיות על חנייה מקומות 32 החלקות שתי תחומי בתוך יוקמו שבמסגרתו

 ד"ממ בתוספת וזאת והבניה התכנון ותקנות 38 א"תמ הוראות לפי ומחוזקות מורחבות הקיימות

 חדשה דירה לכל דאח חנייה מקום של מפתח לפי הינו שהוצע החנייה פתרון. קיימת וגזוזטרה

 . חנייה מקומות 4 ובתוספת

 
 לבניינים 38 א"תמ לפי לחיזוק היתרים שני 2018 בשנת המקומית הוועדה נתנה למבוקש בדומה

 לפרויקט במהותו דומה פרויקט אותו. מולו כמעט ונמצאים שבענייננו לפרויקט בסמיכות הממוקמים

 . חנייה כופר תשלום שום נדרש ולא החדשות ותמהדיר אחת לכל חניות פחות בו והתווספו, בענייננו

 
 הוועדה מהנדס של רצונו לשביעות שיהיה צריך החנייה פתרון 38 א"לתמ 17 לסעיף בהתאם

 והשלמת הבניה תוספת עקב דין פי על הנדרשים החנייה מקומות תוספת את בחשבון וייקח, המקומית

 חישוב את להפעיל הוועדה מהנדס את ייבתמח 38 א"לתמ 17 סעיף פרשנות. נגרעו אם חנייה מקומות

 העליון המשפט בית של דינו בפסק נקבעה זו הלכה. בלבד החדשות הדירות מספר לפי החנייה תקן

 (. דורפברגר עניין: להלן' )ואח עודד נגד מ"בע דורפברגר. ש 7381/15 מ"עעב

 
 אינה המשיבה ואף, חנייה בשטחי מחסור שאין משום לגופה גם שגויה בהחלטה דוברמ, לכך מעבר

 לא גם המקומית הוועדה. סמוכים בפרויקטים התנהגותה לאור חנייה בשטחי מחסור שיש סבורה
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 יועדו( 19/66/זמ) שבתוקף התוכנית של המזרחי בחלק. 38 א"לתמ 23 סעיף לפי תכנית התקינה

 שאינה לחנייה תקניים חנייה מקומות 35-40-כ של בהיקף לחנייה חלקות לאותן חיצוניים שטחים

 אכן אלה ציבוריות חניות. ומבקריהם וסביבתם הבניינים דיירי את שישמשו מנת ועל פרטית חנייה

 . וקיימות נבנו

 

 

 : לעררים התשובה תמצית .4

 ועשרות חדשות ותשכונ הקמת הכוללת ופיתוח בינוי תנופת האחרונות בשנים מתחוללת יבנה בעיר

 א"תמ של פרויקטים כעשרים יש הדרור ברחוב. הוותיקות בשכונות עירונית התחדשות של פרויקטים

, הראשון הפרויקט כאשר שונות בתקופות החלו ל"הנ הפרויקטים. אחד עירונית התחדשות ומתחם 38

 . 2012 בשנת החל, הידיעה למיטב

 
 נדרשה המגרשים גבולות בתוך חנייה מקומות מגבלת חונוכ הדרור ברחוב הקשה החנייה מצוקת נוכח

 העיר כי לכך לב בשים גם וזאת, ציבוריים שטחים בסיס על חנייה מקומות לתכנן המקומית הוועדה

 בתאריך המקומית לוועדה הוגשה חנייה לקרן התעריף קביעת לשם. ן"מתע ללא כעיר מוגדרת יבנה

 ברחוב חנייה לקרן התשלומים עלות כי, נקבע בה מטעמה שמאי ידי על שנערכה שומה 12.12.16

 . עילי חנייה למקום ₪ 37,100 בסך מסתכם ובסביבתו הדרור

 
 העיר חולקה הכוללנית בתכנית. 21.12.17 בתאריך אושרה יבנה העיר של הכוללנית המתאר תכנית

 הכוללנית רהמתא תכנית לפי". הוותיק המתחם" 2 במתחם מצוי הדרור ורחוב, שונים תכנון למתחמי

 העיר של הוותיק במרקם מצוי 2 מתחם. למתחם מדיניות מסמך הכנת הינו ד"יח לתוספת תנאי

. קומות 4 עד רוויה בניה או קרקע צמודת בבניה, ישנים במבנים, ותיקה באוכלוסיה ברובו המאופיין

. רוניתעי התחדשות לביצוע מיטבי כמיקום בפרט הדרור וברחוב 2 במתחם רואה המקומית הוועדה

 המתחם. והפיתוח התכנון עקרונות נקבעו זה במסמך. 2 למתחם המדיניות מסמך הוכן 2018 בשנת

 לתכנן יש כי ,נקבע היתר בין'. ב במתחם מצויים שבענייננו המקרקעין כאשר משנה מתחמי 4-ל חולק

 יניותהמד מסמכי אישור. (לפחות וחדשה קיימת) דיור יחידת לכל אחת חנייה של יחס לפי חניות

 לאשר המשנה ועדת החלטת התקבלה 25.2.19 וביום המוניציפליות הבחירות תקופת לאחר עד הוקפא

 החל. הדרור ברחוב החנייה תקן בדבר ההוראה לתוקפה נכנסה ובכך, 2 למתחם המדיניות מסמך את

 היתרי יינתנו לא כי היא המקומית הוועדה של והברורה האחידה המדיניות המסמך אישור ממועד

 . דירה לכל אחת חנייה לפחות הכולל חנייה פתרון שיתוכנן מבלי ד"יח תוספת הכוללים בניה

 
 מסמך הכנת על שוקדים ההנדסה באגף כי, לעוררת הובהר להיתר הבקשה הוגשה בטרם עוד

, לעוררת לסייע רצון מתוך, בנוסף. הנדרשים החנייה תקני בעניין לשינוי להוביל צפוי אשר המדיניות

 לעוררת שיאפשר באופן למקרקעין שמדרום הציבורי בשטח חניות 7 הקמת אישרה המקומית ההוועד

 21 עבור חנייה כופר בתשלום לשאת נדרשה והיא בלבד חנייה מקומות 53 עבור חנייה פתרון להציג

 . חנייה מקומות

 
 תקנות לפי. הקיימות בדירות המתחשב חנייה תקן לקבוע המקומית הוועדה של בסמכותה זה היה

 לכל חנייה מקומות 2-1 התקנת לחייב המונים הסעת מערכת לו שאין כישוב יבנה רשאית החנייה
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 חניות מספר לקבוע ניתן לתקנות' ב בחלק הקבוע למרות כי, קובע קנותלת (א)2 סעיף. חדשה ד"יח

 כךל בהתאם. וממנ משמעותי לחלק או הישוב לכלל מתאר תכנית במסגרת בתוספת הקבוע מזה שונה

 אחת חנייה יהיה החנייה תקן כי ,המדיניות במסמך נקבע הכוללנית המתאר תכנית הוראות ולאור

 . וחדשה קיימת דיור יחידת לכל

 
 מנת על. המקומית הוועדה מהנדס רצון שביעות בדבר 38 א"תמ דרישת את תואם הנדרש החנייה תקן

, החנייה מצוקת הכרת בסיס על, המדיניות מסמך ואושר הוכן" רצון שביעות" אותה מהי בהירלה

 בית עמד המדיניות מסמכי חשיבות על. ורוחבית מקצועית עבודה ולאחר השטח עם מעמיקה והיכרות

. מ"בע האירוסים גבעת נגד מרכז מחוז ובניה לתכנון יתהמחוז הוועדה 109/12 מ"עעב העליון המשפט

 .38 א"תמ פי על להיתר בקשות בבחינת מדיניות מסמכי אימוץ חשיבות על עמד גם המשפט בית

 
 כמות נקבעה לכך בהתאם. המדיניות מסמך את לאשר המשנה ועדת החלטת את תקפה לא העוררת

 .3א158 סעיף להוראת בהתאם והכל, החניי כופר תשלום ונדרש במקרקעין הנדרשות החניות

 
 אשר 56-50 הדרור ברחוב לבניינים מפנה הטענה. פסולה אפליה בדבר הטענות את הסף על לדחות יש

 מתארה תוכנית אושרה טרם ניתנו אלה היתרים. לתוקף המדיניות מסמך נכנס טרם בניה היתר קיבלו

 . הכוללנית

  
 .לעיל הנזכרת למדיניות ביחס הערר כתב את לתקן העוררת ביקשה המשיבה תשובת הגשת לאחר .5

 כתב המשיבה בהסכמת כי, נקבע 19.1.2020 מיום ובהחלטה הערר כתב לתיקון התנגדה לא המשיבה

 .כמבוקש יתוקן הערר

  
 : המתוקן לערר שהוספו הטענות תמצית .6

 לאמות ובניגוד סמכות בחוסר שהתקבלו סטטוטורי תוקף ללא תכנוניות ותמינהלי בהחלטות מדובר

 ולפרשנותה 38 א"תמ מתקין לכוונת מנוגד המדיניות מסמך. המינהלי במשפט בסיסיות מידה

 פתרון לספק נועדה א"התמ. הבניינים בחיזוק יותר נמוכות חנייה דרישות מחייבת 38 א"תמ. הסבירה

 ופטורים בניה זכויות הענקת מאפשרת היא, אדם לחיי ממשי סיכון בשל מבנים וחיזוק למיגון לאומי

 נהגה לאחרונה עד. מקומיות תוכניות על גוברת 38 א"תמ. כך לשם השבחה היטל מתשלום מסוימים

 בחנייה חייבה א"התמ לפי חיזוק מסוג כשבפרויקטים שונה חנייה דרישת להשית המקומית הוועדה

 בשנת עוד נרקם הזאת והעירונית הארצית המדיניות על בהסתמך. בלבד חדשה דיור ליחידת אחת

 הנטל מלוא את המטיל המדיניות של טוטלי שינוי. שבנדון בפרויקט הדירות בעלי עם ההסכם 2016

 מהווים הקיים הבניין את הורסים אינם אשר יזמים או דיירים על החנייה כופר תשלום של הכלכלי

 החדשה המדיניות. החדשות לדירות רק לחנייה 38 א"תמ וראותמה וקיצונית סבירה בלתי חריגה

 אושר שלא חנייה כופר בהשתת חיזוק מסוג פרויקטים של הכלכלית ההיתכנות את כליל לבטל עתידה

 בחיקוק מדובר אין. בפסיקה שלו המקובלת ולפרשנות 38 א"בתמ 17 לסעיף ומנוגד המחוקק ידי על

 מעמד בעלות שהינן מדיניות ובהחלטת המהנדס במסמך אם יכ, סטטוטורי תוקף בעלת בתוכנית או

 החנייה בנושא המדיניות ביטול על להורות הערר ועדת מתבקשת לפיכך. לא ותו מינהלית הנחיה של

 .38 א"תמ פי על חיזוק של פרויקטים לגבי 2 במתחם

  

 והכרעה דיון
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 למעמדו זה ובכלל, החניה רןק בנושא בענייננו החלות הדין להוראות באשר למעשה הינה המחלוקת .7

 בניין לחיזוק בבקשות כשמדובר החנייה לתקן בנוגע המקומית הוועדה שאישרה המדיניות מסמך של

 .38 א"תמ לפי קיים

 
 (:הוספו ההדגשות) הבאים הדברים את קובע אשר א"לתמ 17 סעיף חל בענייננו כי, חולק אין .8

 פתרון הצגת יהיה 14-11 בסעיפים האמור פי על בניה לתוספות להיתר תנאי"
 ייקח החנייה פתרון. המקומית הוועדה מהנדס של רצונו לשביעות חנייה

 הבניה תוספת עקב דין פי על הנדרשים החנייה מקומות תוספת את בחשבון
 ניתן לא אם. הבניה מתוספת כתוצאה נגרעו אם החנייה מקומות והשלמת
 הוועדה תהא, במגרש ןדי פי על הנדרשים החנייה מקומות מספר את להסדיר

 אם, המגרש לשטח מחוץ חנייה מקומות הסדרת להתיר רשאית המקומית
 מסיבות אפשרית אינה המגרש בתוך חנייה מקומות התקנת כי נוכחה

 מתן להתנות רשאית תהא המקומית הוועדה. ואחרות אדריכליות, תכנוניות
 קומותבמ חנייה מקומות של בהסדרתם מההיתר הנהנים בהשתתפות ההיתר

 התכנון לתקנות בתוספת כמפורט, סביר במרחק בשכונה כך לשם שיותקנו
 ."1983 – ג"התשמ( חנייה מקומות התקנת) בניהוה
 

 

 מקומות תוספת את "בחשבון יקח" החניה פתרון בענייננו החלה הארצית המתאר תכנית לפי כי, עולה .9

 כתוצאה  נגרעו אם החנייה מקומות והשלמת הבניה תוספת עקב" דין פי על הנדרשים החנייה

 לדירות בהתאם נבחן החניה תקן א"התמ שלפי העוררת טענתב ממש יש, לפיכך". הבניה מתוספת

 הוראת פי על: "ל"הנ דורפברגר בעניין העליון המשפט בית שהביע העמדה גם זאת. בלבד המתווספות

 לדירות חנייה מותמקו להוסיף נדרש לא, 38 א"לתמ בהתאם המתבצע פרויקט במסגרת, 17 סעיף

 לתוספת  בהתאם, החנייה תקן את להשלים רק אלא, לכן קודם חנייה להן היתה שלא ככל, הקיימות

" הבניה מתוספת כתוצאה, שנגרעה במידה, שנגרעה החנייה את להוסיף וכן; א"התמ מכוח הבניה

 (. 49' פס)

 
 גם ההיתר למתן לסרב מקומית מוועדה המונע עצמו לחוק 3א158 לסעיף להפנות הראוי מן, בנוסף .10

 מורה כך. הנכס בתחום דין לפי הנדרש במספר נוספים חניה מקומות להתקנת אפשרות אין כאשר

 (: הוספו ההדגשות) זו הוראה

 תוכנית לפי, המשותף ברכוש עבודה לביצוע היתר תכנון מוסד יתנה לא ( א")
 דין לפי הנדרש במספר נוספים חנייה מקומות בהתקנת, החיזוק 

 ניתן לא כי מצא אם, חלקם או אולם, ההיתר נושא הנכס בתחום
 . הנכס בתחום להתקינם

 להשתתף( א) קטן בסעיף כאמור היתר מבקש לחייב רשאי תכנון מוסד ( 1) (ב)              
 הנכס באזור ציבורי בחניון הנוספים חנייהה מקומות של בהתקנתם

 ; התכנון מוסד מטעם שמאי שיקבע בסכום, ההיתר נושא
  בחשבון  יופקדו זה סעיף הוראות לפי תכנון במוסד שיתקבלו הסכומים ( 2)      

 לא; נועדו לשמה למטרה ורק אך וישמשו התכנון מוסד של נפרד
 שנים עשר בתוך כאמור הציבורי בחניון חנייהה מקומות הותקנו
 בצירוף ההיתר למבקש האמורים הסכומים יוחזרו, ההיתר ןמת ממועד
 . וריבית הצמדה הפרשי

 כמשמעותם – 'החיזוק תוכנית'ו 'המשותף ברכוש עבודה' – זה בסעיף ( ג)  
, (אדמה רעידות מפני משותפים בתים חיזוק) המקרקעין חוקב

 פסיקת חוקב כהגדרתם – 'וריבית הצמדה הפרשי'; 2008 – ח"התשס
 ."1961 – א"התשכ, והצמדה ריבית

 
 

 (51-49' בפס ל"הנ דורפברגר בעניין שנאמרו לדברים נפנה זו הוראה בנושא)
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 אלשמאלי 18-02-1028( מרכז) ערר) הבאים הדברים את 3א158 סעיף בעניין אמרנו קודמת בהחלטה .11

 (:רמלה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה' נ סמיח

 בתים חיזוק) המקרקעין חוק חקיקת במסגרת לחוק הוספה זו הוראה"
 גם אושר שבה, 2012–ב"התשע(, 2' מס וןתיק) (אדמה רעידות מפני משותפים

 משמעותי חסם הסרת'  לשם נועד החוק תיקון. והבניה התכנון חוקל 97 תיקון
-אי שבהם מקרים להסדיר החליטה הוועדה. החיזוק תכנית ליישום נוסף

 דברי) '...והבנייה התכנון חוקל תיקון ידי-על בדין כנדרש חניות להוסיף אפשר
, כ"ד; התיקון את שהציג הסביבה והגנת הפנים ועדת ר"יו כהן אמנון כ"ח

 שנועדה ראשית בחקיקה מדובר כי, עולה(. 90' בעמ, 11.6.12 מיום 357 ישיבה
 לפי אדמה רעידות מפני בניינים חיזוק של פרויקטים ליישום חסמים להסיר

 שנקבע ההסדר, לעיל כאמור לחוק בתיקון במפורש שנקבע כפי. 38 א"תמ
 החניה תקנות ולרבות דין כל על גובר החניה לתקן הנוגע בכל ראשית בחקיקה

 (.1000/רה תכנית או עצמה 38 א"תמ כמו) בנושא החלה תכנית או
  

 תקן  בנושא ומיוחד מפורש הסדר וקבע לעניין נדרש הראשי המחוקק כי, נראה  
  שנועד  באופן, 38 א"תמ לפי הבניינים חיזוק במסגרת החניה וכופר החניה

 מספיק היעדר של במקרים גם אדמה רעידות מפני מבנים חיזוק לאפשר
 בביצוע שראה הרבה החשיבות בשל והכל, הנכס בתחום חניה מקומות

 בנושא ההשלכות תולמרו) אדמה רעידות מפני בניינים חיזוק של פרויקטים
 להתקין ניתן לא אם, שנקבע ההסדר לפי, לעיל כאמור(. ד"יח תוספת של חניה

 הבקשה בחינת ולאחר) שחל התקן לפי החניה מקומות את הנכס בתחום
 נוספים חניה מקומות להתקין ניתן לא שבענייננו עלינו גם מקובל להיתר
...  היתר מבקש ייבלח' המקומית הוועדה רשאית(, ההיתר נושא הנכס בתחום

 הנכס באזור ציבורי בחניון הנוספים החניה מקומות של בהתקנתם להשתתף
 . '...ההיתר נושא

  
 התקן לפי חניות היעדר בשל ההיתר מתן את לשלול ניתן שאין עולה, לפיכך  

 את לחייב דעת שבשיקול סמכות קיימת חוק לחוק 3א158 סעיף לפי אולם, החל
 בחניון הנוספים החניה מקומות של התקנתםב להשתתף' ההיתר מבקש
 ' " ההיתר נושא הנכס באזור ציבורי

 

 

 מאשר חניות יותר המגרשים בתחום מתווספותש בכך שבהתחשב, העוררת עמדת עלינו תמקובל .12

 . בענייננו המקרקעין על החל הדין לפי החניה תקן מקוים חדשות דירות

 
 נמוך אף חניה תקן קובעת( 1979-ב לתוקף שפורסמה) 600/זמ יבנה מתאר תכנית ,לפנינו שעלה כפי .13

" דרושים חניה מקומות" 2/3-ב מדובר, למעשה. קיים מגורים באזור דירה לכל אחת מחניה יותר

 ובהינתן, משכך(. 4.3 סעיף) דירה לכל אחת חניה קובעת היא" חדש מגורים באזור" כאשר; לדירה

 העולה חניות תוספת מציגה העוררת למעשה כאשר) בענייננו מקוים 600/זמ בתכנית שנקבע החניהש

 א"לתמ 17 סעיף או לחוק 3א158 סעיף להוראת לענייננו רלבנטיות אין( הדירות תוספת על במספרה

 . בסביבה חניה מקומות הסדרת עבור החניה קרן תשלומי בנושא

 
 אחרים ביעודים מדובר הרי) 600/זמ המתאר תכנית את משנה הכוללנית רהמתא תכנית, אמנם .14

 את משנה אינה היא לדעתנו אך(, חדשות מפורטות תכניות אישור בעת שיחולו שונות בניה ובהוראות

 קבעה לא 159/יב בהמשך שאושרה בענייננו החלה המפורטת התכנית וכאשר) בה שנקבע החניה תקן

 ועולה, 600/זמ תכנית את משנה היא כי ,אכן מציינת הכוללנית המתאר ניתתכ 1.5 בסעיף. (חניה תקן

 שנקבע ההסדר עם מתיישבות שאינן הוראות רק משנה היא אלא, אותה מבטלת אינה היא כי, ממילא

 תכנית" כי, הכוללנית המתאר תכנית מבהירה סעיף אותו בהמשך בהערה. הכוללנית המתאר בתכנית
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 נאמר אם אלא, מכוחן היתרים להוציא וביכולת תחילתה יום לפני שאושרו בתכניות פוגעת אינה זו

 בתכנית יקבעו בנושא הוראות כי, הכוללנית התכנית קובעת חניה בנושא". ...שלעיל בטבלה אחרת

 המקומית הוועדה כאשר ההיתר הוצאת בעת התקף הארצי התקן לפי יקבע החניה תקן וכי, מפורטת

 שייקבע בהסדר אמורים אלה דברים ממילא(. ד.6.1.1 סעיף) עליו וסיףלה ולא ממנו להפחית רשאית

 600/זמ בתכנית שנקבע כפי) במקרקעין החל החניה מתקן לשנות בכך ואין עתידית מפורטת בתכנית

-לאי הכוללנית התכנית בהוראת ובהתחשב, ממנו שינתה( 159/יב) החלה המפורטת שהתכנית ומבלי

  .(תקפות בתכניות פגיעה

 
 שאושר המדיניות ומסמך הכוללנית התכנית לפי שבין, המקומית הוועדה עמדת את מקבלים ננואי .15

 היא ולפיכך, יבנה בעיר 38 א"תמ של בפרויקטים שונה חניה תקן חל, החניה תקנות לפי ביןו מכוחה

 . לחוק 3א158 ףסעי לפי לגם חניה בקרן לחייב רשאית

 
 בשנת תוקנו( החניה תקנות: להלן) 1983-ג"התשמ(, חנייה מקומות התקנת) והבניה התכנון תקנות .16

 ן"מתע ללא בישוב כי, נקבע זה בתיקון(. 1436' בעמ, 23.6.16, 7675 ת"ק; 2016 תיקון: להלן) 2016

 כניסה שלהן ד"יח 2-מ יותר הכולל למגורים בניין של במקרה יהיה למגורים חניה מקומות תקן

 לסעיף בהתאם". (טווח מספר) ד"יח לכל חנייה מקומות 2 עד 1, "משותף מדרגות חדר או משותפת

 זאת אך, בתוספת הקבוע מזה חנייה מקומות של שונה מספר לקבוע רשאי תכנון מוסד ,לתקנות (א)2

 ממטרותיה אחת אשר, ממנו משמעותי לחלק או הישוב לכלל מקומית מתאר תוכנית במסגרת"

 7 סעיף הוראתב, בנוסף". ן"למתע התייחסות עם חנייה ושטחי מקומות קביעת היא העיקריות

 :כך נקבע", קיימות בתכניות הוראות דין" היא שלה השוליים כותרת שלשון, לתקנות 2016 לתיקון

 של תחילתן ביום בתוקף שהן בתכניות מהוראות לגרוע באות אינן אלה תקנות" 
 שקבעה תכנית אושרה אלה תקנות של תחילתן לפני אם ואולם, אלה תקנות
 כתיקונה העיקריות לתקנות בתוספת מהקבוע גבוה חניה מקומות מספר

 חניה מקומות מספר בהיתר לקבוע המקומית הוועדה ראשית... אלה בתקנות
 סעיף לפי הקלה בעניין שפורסמה ובלבד, האמורה בתוספת הקבוע פי על

 "לחוק( א)149
 

 
 רק חדשות בחניות מחייבת והיא, 2016 תקנות תחילת במועד בתוקף היתה 38 א"שתמ ספק אין .17

 . לעיל כאמור בענייננו המקרקעין על החל חניה תקן קבעה 600/זמ תכנית, בנוסף .המתווספות לדירות

 
 אינו תקנות אותןב הקבוע התקן החניה לתקנות 2016 לתיקון 7 לסעיף בהתאם כי סבורים אנו, לפיכך .18

 בתכנית שונה שלא 600/זמ המתאר בתכנית שנקבע כפי החניה תקן כנו על נותר אלא, בענייננו חל

 מפני בניין חיזוק בעת המתווספות לדירות רק חל זה תקן א"לתמ 17 סעיף וכהוראת 159/יב המפורטת

 .א"לתמ בהתאם אדמה רעידות

 
. 38 א"בתמ שנקבע החניה מתקן לשנות יכול אינו הכוללנית לתכנית בהתאם שאושר המדיניות מסמך .19

 ראה) הכוללנית התכנית מעל מצויה הנורמטיבי במדרג אשר ארצית מתאר תוכנית הינה 38 א"תמ

 א"לתמ כפופה היא כי, במפורש 1.5 בסעיף קובעת אף תהכוללני התכנית, ועוד זאת(. לחוק 131 סעיף

 הקומות ובמניין בזכויות כלולה 38 א"תמ שמעניקה הזכויות תוספת כי, ליחס בהערה שציינה תוך 38

 בתכניות פוגעת אינה היא כי, הכוללנית בתכנית נקבע גם, כאמור. הכוללנית התוכנית שמתירה

 והן 600/זמ הן וכידוע(, 1.5 לסעיף בהערה) מכוחן היתרים להוציא וביכולת תחילתה יום לפני שאושרו
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 38 א"תמ של מכוחה היתרים ליתן וניתן, הכוללת התכנית תחילת במועד בתוקפן עמדו 38 א"תמ

, עולה מכך כבר. 600/זמ המתאר תכנית אישור לאחר שאושרה 159/יב המפורטת התכנית של ומכוחה

, עצמה 38 א"בתמ שנקבע המיוחד החניה תקן הסדר על כוללנית בתכנית בהוראה לגבור ניתן שלא

 החל החניה תקן את שינתה לא - להוראותיה בהתאם - הכוללנית שהתכנית סבורים אנו וכאשר

 . עתידיות מפורטות לתכניות זאת הותירה אלא התכנון במרחב

 
 ההדגשה) כי, נקבע היתר בין. מפורטות תכניות להכנת הוראות קובעת הכוללנית התכנית, לכך מעבר .20

 מסמך הכנת הינו דיור יחידות המוסיפה מפורטת בתוכנית לדיון תנאי 4-1 במתחמים(: "שלנו

 בין. השונים בהיבטים, המתחם של הכולל תפקודו את יבחן המדיניות מסמך. כולו למתחם מדיניות

(. ד14.1.5 סעיף" )כולו המתחם על, במתחם המוצעות מפורטות תוכניות של ההשפעות ייבחנו השאר

 נועד בענייננו המקומית הוועדה מפנה שאליו המדיניות מסמך כי, מחשיבותו להמעיט ומבלי ,עולה

 נועד לא המדיניות מסמך. דיור יחידות שתוסיף מפורטת בתכנית המקומית הוועדה דנה בהם למקרים

 ללניתהכו התכנית כאשר ובפרט) 38 א"תמ כמו בתוקף תכנית לפי בניה היתר מבוקש כאשר לחול

 .(לעיל כאמור א"התמ להוראות כפופה ממילא עצמה

 
 החניה ותקן 38 א"לתמ 17 סעיף הוראות על לגבור יכול אינו המדיניות מסמך כי, סבורים אנו לפיכך .21

 רצון לשביעת יהיה החניה פתרון כי, נקבע 38 א"לתמ 17 בסעיף, כאמור, אכן. בענייננו במקרקעין החל

  מקומות תוספת את בחשבון ייקח החנייה פתרון" כי בו נקבע זאת עם אך, המקומית הוועדה מהנדס

 כתוצאה נגרעו אם החנייה מקומות והשלמת הבניה תוספת עקב דין פי על הנדרשים החנייה

 ובהתחשב" דין לפי" החניה לתקן במפורש מפנה התכנית הוראת כי, עולה". הבניה מתוספת

 הוראת את פרש כך העליון המשפט בית גם, כאמור .םקיימי חניה מקומות ובגריעת" הבניה בתוספת"

 שאין משום המבוקשת הבניה מתוספת כתוצאה חניה מקומות נגרעו לא בענייננו. 38 א"לתמ 17 סעיף

 יותר המגרשים בתחום התווספו וממילא הבניינים בתחומי חניה מקומות כלל היו שלא מחלוקת

 במספר נוספים חנייה מקומות התקנת" על מדבר לחוק 3א158 סעיף גם. חדשות דירות מאשר חניות

 חניון בהתקנת להתנות ניתן" הנוספים" את כאשר", ההיתר נושא הנכס בתחום דין לפי הנדרש

 ממילא נסוגה) 17 בסעיף האמור "העיר מהנדס רצון שביעות" הביטוי אין, לפיכך .הנכס באזור ציבורי

 מזה גבוה חניה תקן לקבוע העיר מהנדס כהסמכת להתפרש יכול( החרות לחוק 3א158 סעיף מפני

 .החל הדין שקובע

 
 כנגד מבנים חיזוק שמטרתה מפורטת בתוכנית לקבוע מוסמך תכנון מוסד א"לתמ 23 בסעיף כאמור .22

 זו הוראה גם. החניה תקן נושאב גם, היתר בין, 38 א"בתמ מהקבוע שונות הוראות דמהא רעידות

, החל הדין או א"התמ מאשר שונה תקן לקבוע מוסמך אינו העיר שמהנדס המסקנה את מחזקת

 א"לתמ 23 סעיף שמתווה בדרך הלכה לא המקומית הוועדה עוד כל. כך לשם סטטוטורי הליך ונדרש

 בכפוף - כמובן - והכל) ענייננו על תחולש עדיין א"תמל 17' ס הוראת (אחר סטטוטורי בהליך או)

 החניה משתקן לענייננו רלבנטי אינו לטעמנו שכאמור, 3א158 בסעיף ראשית בחקיקה שנקבע להסדר

 . (38 א"ותמ 600/זמ בתכנית כאמור - מקוים דין לפי

 
 ולמרות ,חניה במקומות מחסור שקיים המקומית הוועדה דברי על המבוססת בהנחה גם, לפיכך .23

 - הדרור' ברח בכלל עירונית ולהתחדשות בניינים לחיזוק הפרויקטים היקף נוכח זה בנושא חששותיה

 החניה מצוקת עם להתמודד שלה השאיפה ועל המקומית הוועדה שערכה הבחינה על לברך שיש ואף

http://www.nevo.co.il/law/91073/158a3
http://www.nevo.co.il/law/91073/158a3
http://www.nevo.co.il/law/91073/158a3
http://www.nevo.co.il/law/91073/158a3
http://www.nevo.co.il/law/91073/158a3
http://www.nevo.co.il/law/91073/158a3


 מפעלות הדרור נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה  1077-10-19ערר )מרכז( 

9 

 

 חניה קרן תשלום מהעוררת דרושל החל הסטטוטורי המצב לפי לדעתנו ניתן לא - באזור רואה שהיא

 .דין לפי מהנדרש חניות יותר הנכס בתחום מציגה שהיא בשעה

 
 . העוררת שמעלה האפליה בנושא בטענות לדון נדרשים איננו מסקנתנו נוכח .24

 
 .מתקבלים העררים כן על אשר .25
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