
 
 

 

 9.3.2021תל אביב, 

 לכבוד 

 ש המועצה מר סרג' קורשיא, רא 
 מועצה מקומית כפר שמריהו 

 

 א.נ., 

 . מרכז הספורט ומרכז השירותים לתושב בכפר 2220הר/ 0067975-504כנית מס' ת הנדון:

המחוזית   הוועדה  החלטת  לקבלת  ובניה לתכנובהמשך  "  -ן  )להלן:  אביב  תל  המחוזיתמחוז  אשר "(  הוועדה 

תכנית )להלן: "  מרכז הספורט ומרכז השירותים לתושב בכפר  2220הר/  504-0067975כנית מס'  ת  אישרה את

התבקשנו להתייחס לטענה שלפיה השורה האחרונה בהחלטה היא מסר המופנה    ,("התכניתאו "  "מרכז הספורט

 . להלן תובא התייחסותנו בנושאאל המועצה, המאפשר לה להתנער מהתכנית. 

 מעיון בהחלטת הוועדה המחוזית בענין תכנית מרכז הספורט, עולה כי זו ציינה בשורה האחרונה כדלקמן:  .1

 "ככל ולא יוגשו מסמכים למתן תוקף לתכנית תהיה תקפה לשלושה חדשים מיום פרסום ההחלטה.  
ת  בהתאם להחלטה,  מסמכים מתוקנים  במהלכם  יוגשו  שלא  צורך ככל  ותיסגר, ללא  התכנית  בוטל 

 בדיון נוסף".  

 

 .  "1נספח "ענין תכנית מרכז הספורט, מצ"ב כבקובץ ההחלטות במסגרתו פורסמה ההחלטה 

מועצה, כי אם מדובר בשורה קבועה  ה לאהאמור לעיל איננו מסר פרטני ומיוחד המופנה כי  , ובהרי ראשית .2

 .המצ"ב(ההחלטות לקובץ  14, 4, 2עמ' לעניין זה את ההחלטות בבהחלטות העוסקות בתכניות )ראו 

יובהר .3 הספורט    כי  כן  מרכז  תכנית  של  המתוקנים  המסמכים  מהגשת  ש  אלהימנעות  תכנית  המבטיחה 

 , ונסביר. בנוסחה הנוכחי לא תיכנס לתוקף

   - תיקון מסמכי התכנית מכוח סמכות כפיית ביצוע של הוועדה המחוזית .3.1

התשכ"ה   והבניה,  התכנון  "  1965חוק  המהחוק)להלן:  לוועדה  מאפשר  לוועדה  "(  להורות  חוזית 

לבצע כל תפקיד המוטל עליה בחוק, בין היתר   "(הוועדה המקומיתובניה )להלן: "  לתכנון  המקומית

 בתחום עריכת תכניות. 

 FCIArb Gideon Fisher- LL.M.  Cambridge, FCIArb, מוסמך לבוררות בינ״ל LL.Mקיימברידג׳  - גדעון פישר

 Liba Musan Levi Ofer Reznik Daphna Fisher   ליבה מוסן לוי  עופר רזניק  דפנה פישר 

 Daniel Rosenbaum Yigal Barak-Ofer Ram Toren, Notary   דניאל רוזנבאום  עופר -יגאל ברק  רם תורן, נוטריון 

 Yodan Kurizki Shiran Shai Dan Shwec   יודן קוריצקי  שירן שי  דן שווץ 

 Adi Bar Meir Bar On Noa Klau-Levin   עדי בר  מאיר בר און  לוין -נעה קלאו 

 Boaz Talsky Shiri Levy Amitai Naveh   בועז טלסקי  שירי לוי  אמתי נוה 

 Pnina Jan Limor Amit Raz Even-Har   פנינה ז'אן  לימור עמית  הר  -רז אבן

 Yonatan Grinstein Haim Sharvit Hila Tsairi   יונתן גרינשטיין  חיים שרביט  הילה צאירי 

 Nicole Leschov Sivan Azarzar Yaacov Brey   ניקול לשצ'וב  סיוון אזרזר  יעקב בריי 

 Ziv Karmi Racheli Berliner Eitan Bercovich   זיו כרמי  רחלי ברלינר  איתן ברקוביץ' 

 David Yavorski Omri Meiri Idit Hagler   דוד יבורסקי  עמרי מאירי  עידית הגלר 

 Adi Ben Zur Oron Moshe Offri Meroz   עדי בן צור  אורון משה  עופרי מרוז 

 Gali Bitton Matan Geringer     גלי ביטון  מתן גרינגר 



 
 

 

הגורמים הרשאים להגיש תכנית מתאר מקומית/ תכנית  כלולה ברשימת  כיוון שהוועדה המקומית  

מפורטת, על פניו הוועדה המחוזית עלולה להורות לוועדה המקומית להצטרף כמגישת תכנית מרכז  

ככל שהוועדה המקומית  הספורט ו/או למלא את כל התנאים הנדרשים לצורך מתן תוקף לתכנית.  

 שאית לפעול לעריכת התיקונים בעצמה. תסרב לעשות כן, הוועדה המחוזית תהא ר

   -כדלקמןאשר קובע ית ביצוע, ילחוק העוסק בכפ 28ראו לענין זה את סעיף 

   ידי הועדה המחוזית -כפיית ביצוע על  .28"

למילוי  הועדה     )א( הדרוש  כל  את  לעשות  מקומית  לועדה  בכתב  להורות  רשאית  המחוזית 
, הן בדרך כלל והן בקשר למקום  פיו-התפקידים המוטלים על הועדה המקומית בחוק זה או על

 מסויים. 

לרבות  לא קיימה הועדה המקומית הוראה או דרישה של הועדה המחוזית מכוח חוק זה,     )ב(
הפקעת קרקעות או בנינים, תוך הזמן שקבעה הועדה המחוזית,  ו  הוראה בדבר עריכת תכניות

חשבון  -, לעשות בעצמה את כל הדרוש לביצוע ההוראה או הדרישה עלרשאית הועדה המחוזית
; לענין זה יהיו לה כל הסמכויות של הועדה הועדה המקומית ובמקומה ולגבות את ההוצאות ממנה

 .."  י הועדה המקומית.יד-המקומית, ומה שתעשה יראו כאילו נעשה על
 

ועדה מקומית מוסמכת להגיש תכנית מתאר מקומית או תכנית    וא)ב( לחוק, שלפי61סעיף  גם את  וראו  

   -, אשר יצוטט להלןמפורטת

 תכנית בסמכות ועדה מקומית או בסמכות ועדה מחוזית  א.61"

או רשות מקומית, כל אחת בתחום מרחבה,  ועדה מקומית.. רשות שהוקמה לפי חוק,  ...   )ב( .. 
רשאים להכין תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת ולהגישה  מגיש התכנית(,  –להלן )...  

; היתה התכנית בסמכות הועדה המחוזית, יעביר מגיש התכנית עותק לועדה  לועדה המקומית
 המחוזית".

 

  -  תיקון מסמכי התכנית ע"י הוועדה המחוזית .3.2

מוקנית לוועדה המחוזית סמכות עזר המאפשרת לה למלא תנאים למתן תוקף  פרשנות שלפיה  ישנה

   .של תכנית שבסמכותה

עדה המחוזית לבצע פעולות הנעשות ככלל ע"י מגיש תכנית, עולה בקנה אחד  ופרשנות זו, המאפשרת לו

 תכנית.   מסמיך "רשות שהוקמה לפי חוק" )ובכלל זה הוועדה המחוזית( להגישהא)ב( לחוק  61עם סעיף  

סעיף   עם  אחד  בקנה  עולה  אף  זו  לחוק  86פרשנות  את  ר  שא)ב(  לבצע  המחוזית  לוועדה  מאפשר 

הפקדתה של תכנית, במקום המגיש ועל חשבונו. והרי, ככל שלא תינתן התיקונים הנדרשים לצורך  

ועדה המחוזית האפשרות לפעול לצורך מתן תוקף לתכנית יהיה בכך כדי לייתר את סמכותה לתקן ול

 ית לצורך הפקדתה. תכנ

אשר בחנה את תכנית מרכז הספורט בנוסחה   ,יצוין כי ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית

יותר,   והרחב  להניח  הקודם  סביר  כי  וקבעה  המחוזית,  הוועדה  של  האמורה  לסמכות  התייחסה 

שהוועדה המחוזית תפעל לביצוע תיקונים למתן תוקף של תכנית, במקרים שבהם האינטרס הציבורי 

 יצדיק זאת.  

  , שם נקבע כדלקמן:מועצה מקומית כפר שמריהו נ' ועדה מחוזית תל אביב  2/18ראו לענין זה את ערר  

נה וזינגר אף סבורים כי "ניתן לראות את מילוי התנאים והכנסת השינויים כסמכות עזר  . .. ד49"
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המוקנית למוסד התכנון שהחליט בתכנית. ככזו היא אינה טעונה עיגון מפורש בחוק" )דיני תכנון  
עמ'   שבהם  (.  631ובנייה,  במקרים  בסמכויות אלה  תשתמש  המחוזית  הוועדה  כי  להניח  סביר 

י אכן מצדיק את כניסתה בנעלי מגיש התכנית, לצורך התיקונים שדרשה ממנו  האינטרס הציבור
 לערוך בה לפני אישורה". 

 

)מצ"ב(, הוועדה המחוזית   מרכז הספורט  תכניתזה המקום לציין, כי במסגרת ההחלטה על אישור  

הבהירה לגבי חשיבותה ולגבי האינטרס הציבורי הגלום בה, כך שעל פניו מתקיימות בענייננו נסיבות 

ראו  ביצוע של התיקונים הנדרשים למתן תוקף על ידה.    -לשיטת הוועדה המחוזית  –ויות להצדיק  שעש

 לענין זה את החלטת הוועדה המחוזית בקובץ המצ"ב, שם היא קבעה כדלקמן:

 : פסקה שניה 9בעמ' 

 בקידום התכנית להסדרת שטחי הציבור..".  החשיבות שראתה הועדה".. ונוכח 
 

  :סעיף ב' 11בעמ' 

להסדרת שטחי הציבור הקיימים, תוך הבטחת מענה   בתכנית חשובה "הוועדה סבורה כי מדובר 
 לשמירת עתודות לטווח ארוך". 

 

 : סעיף ד' 11בעמ' 

תמוהה.  "הטענה   תכנית  תואם  שאינו  בינוי  להסדיר  צורך  אין  אתכי  לברך  כפר     יש  מועצת 
דין לכל  ובהתאם  ראויה  בצורה  הציבור  שטחי  את  לנהל  רצונה  על  התכנית  שמריהו  כאמור   .

בהתאם,   ובעתיד.  בהווה  המועצה  אוכלוסיית  צרכי  את  ומספקת  קיים  מצב  הוועדה  מסדירה 
 ".  סבורה כי התכנית ראויה

 

 . מסמכי התכנית ע"י גורם אחר העומד בהוראות הדין אשר יצטרף לרשימת מגישי התכניתתיקון  .3.3

הוועדה המחוזית (,  2/18הוגש כנגד הנוסח הקודם של התכנית )ערר  ר  שאיצוין כי במסגרת הליך הערר  

הציינה   לרשימת את  תצטרף  התכנית,  בתחום  מהזכויות  חלק  שבבעלותה  רמ"י,  שלפיה  אפשרות 

רמ"י    . למעןהמגישי ולא לשאלה אם  זו,  נדרשה לטענה  כי המועצה הארצית לא  יוער  הסדר הטוב 

 לערר(.   43מעוניינת להצטרף כמגישת התכנית )סעיף 

מהאמור,   .4 לגרוע  של  מבלי  המתוקנים  המסמכים  מהגשת  הנוכחית  הימנעות  הספורט  מרכז  תכנית 

אחרת  ,והמצומצמת תכנית  תאושר  שלא  מבטיחה  שלא  מרכז    בוודאי  בתכנית  הכלולים  השטחים  על 

 הספורט ו/או שטחים אחרים בתחום כפר שמריהו. 

כפ לסמכויות  בנוסף  כי  יצוין,  זה  הביצוע  יבענין  להורות ר  שאית  המחוזית רשאית  הוועדה  לעיל,  פורטו 

להכין המקומית  חדשה  לוועדה  לזו    תכנית  תואמת  תהיה  תכנית כאמור  כי  חובה  כל  אין  וכי  בתחומה, 

 אושרה במסגרת ההחלטה המצ"ב.  ר שאהמצומצמת 

   -, אשר קובע כדלקמן)א( לחוק64ראו לענין זה את סעיף 

 חיוב להכין תכנית ולבצע תכניות שאושרו .  64"

 תורה לועדה המקומית יש צורך להכין תכנית בתחום מרחב תכנון מקומי,  מצאה ועדה מחוזית כי  )א(
הועדה   שתקבע;  המועד  תוך  ולהגישה  הענין,  לפי  מפורטת  תכנית  או  מקומית  מיתאר  תכנית  להכין 
המחוזית רשאית להורות לועדה המקומית אלו נושאים יש לכלול בתכנית וכן להורות לה לבצע תכנית  

 ". 28וסיף על סמכות הועדה המחוזית לפי סעיף שאושרה; הוראה זו באה לה
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בערר   הארצית  המועצה  של  לעררים  המשנה  ועדת  החלטת  את  בנוסף  כפר    2/18וראו  מקומית  מועצה 

 , שם הובהר כדלקמן: שמריהו נ' ועדה מחוזית תל אביב

אים  בשלב מילוי התנ. אמנם, מימוש התכנית תלוי בסופו של דבר בשיתוף פעולה של המגיש )בין  49"
הוועדה המחוזית רשאית  ובין בשלב הגשת בקשה להיתר(, אך כפי שצויין בעניין תמרי "  למתן תוקף

לחוק    64  -ו  28, מכוח הוראות סעיפים  להמשיך בעצמה בהליך שהוועדה המקומית לא ממשיכה בו
 לפסק הדין(".   66התכנון והבנייה" )סעיף 

 

ברמת  אפשרויות פעולה אפשריות של הוועדה המחוזית  למען הסדר הטוב והזהירות יובהר כי פורטו לעיל   .5

 לוועדה המחוזית(.   קנה)היינו אפשרויות פעולה שהחוק מ הסמכות

, ולכן  שהפעלת סמכות ע"י הוועדה המחוזית, כרשות מנהלית, כפופה להפעלת שיקול דעתה בנושאכמובן  

 הוא בבחינת השערה. זה  סמךלא ניתן לדעת מראש מה בדיוק תהיה החלטתה בנושא, והאמור במ

עם זאת יצוין, כי מאחר שתכנית מרכז הספורט נועדה להסדיר שטחים ציבוריים קיימים, ולנוכח ההליכים 

המשפטיים והתכנוניים המרובים והארוכים שהתקיימו עד כה, ולאור העובדה שהוועדה המחוזית רואה  

סבירות שהוועדה המחוזית המועצה, הבתחום חשיבות רבה וצורך בקידום תכנית להסדרת שטחי הציבור 

 לא תעשה דבר ותאפשר מצב שבו לא יאושר כל תכנון בשטח, נמוכה מאוד. 

למתן תוקף, הרי  מרכז הספורט תכנית יתר על כן, אף אם הוועדה המחוזית לא תפעל מיוזמתה לקדם את 

לתכנית   התנגדות  מגישי  למשל  )כמו  התכנית  באישור  המעוניינים  אחרים  שגורמים  אפשרות  שישנה 

 ם התקבלה( יפנו אל הוועדה המחוזית ויידרשו כי תפעל לקידום התכנית עד מתן תוקף.  שהתנגדות

לפיהן במקרה שבו המועצה לא תפעל לקידום התכנון    חששותלמען שלימות התמונה יצוין כי הועלו בפנינו   .6

המתקן המוסכם, כמתחייב, הוועדה המחוזית עלולה לפרש את הנסיבות ככאלו שמאפשרות לה לקדם את  

יותר   והרחב  ועדת המשנה לעררים של המועצה   ר שאתכנית מרכז הספורט בנוסחה הקודם  ע"י  אושרר 

 הארצית. 

 מפני תכנון כפוי והדרך שבה הדבר ייעשה פחות רלוונטית. זאת מאחר   בענין זה יוער, כי החשש הוא למעשה

וזו אינה מוגבלת בגבולות התכנית    - שכאמור, הוועדה המחוזית מוסמכת להורות על עריכת תכנית חדשה

 אושרה במסגרת ההחלטה המצ"ב. ר שאהמצומצמת הנוכחית 

ה, יצוין כי אי מילוי התנאים למתן תוקף  מבלי לגרוע מהאמור לענין אפשרויות החלת תכנון כפוי על המועצ .7

טענות בדבר פגמים בהתנהלותה ובשיקול  וף את המועצה לחשל  לכאורה  עלולשל תכנית מרכז הספורט  

 . דעתה

עליה   חלה  וככזו  מנהלית  רשות  מהווה  המועצה  מוגברתכידוע,  הגינות  של  חובת  התנערות  המועצה . 

מהתכנית, לאחר שנים של הליכי תכנון, ולאחר שהוועדה המחוזית הלכה לקראתה בהחליטה על הפקדה  

  - מחודשת של התכנית, ובהינתן שהתכלית המרכזית בבסיס התכנית הינה הסדרת שטחי ציבור קיימים

 לעלות כדי התנהלות חסרת תום לב שאינה עומדת בדרישות החלות על המועצה, לרבותלכאורה  עלולה  

 חובת ההגינות המוגברת.  דרישת הסבירות ו
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  ם למעלה מן הנדרש יצוין, כי לנוכח חשיבותה של התכנית, בין היתר בגין הסדרת שטחי ציבור ושינוי יעוד  .8

של מגרשים מיעוד של בנייני ציבור למגורים, ספק אם אי קידומה של התכנית למתן תוקף עולה בקנה אחד  

 כפי שהוגדר ע"י מליאתה.  אינטרס המועצהעם 

 

 

 בכבוד רב ובברכה                                                                                                                              
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 שירי לוי, עו"ד               , עו"דדן שווץ 

 גדעון פישר ושות'                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


