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תל אביב
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מענה על שאלות בעיקבות חוות דעת מומחית בעניין יורם שדה נגד ממ"י
בנושא חלקה  38בגוש  ,7115יפו
על פי החלטתו של השופט אילן ש .שילה ,רשם בית המישפט המחוזי ת"א ובהסכמת שני
הצדדים ,הרי תשובתי לשאלות שהציג בפני עו"ד גדי בר-און במיכתבו אלי מיום .13.4.2004
נתבקשתי להבהיר שלושה נושאים:
"האם נכון ,שעל פי חוות הדעת:
 (1הייעוד הנוכחי של השטח נשוא חוות הדעת )גן יצחק שדה( על פי הוראות התוכניות החלות
והתקפות הוא אזור מגורים ללא זכויות בנייה?
 (2הייעוד העתידי הרצוי של השטח הנ"ל הוא שצ"פ שישרת את שכונת המגורים?
 (3על מנת להפוך את גן יצחק שדה לשצ"פ ,יש להכין תוכנית מפורטת חדשה?"
 .1לשאלה הראשונה:

הייעוד הדומיננטי של המיתחם המסומן בתוכנית המיתאר למידרון יפו מספר  2236הוא לאזור
מגורים ,חלקו בצפיפות ברמה אחת וחלקו בצפיפות ברמה שנייה) .מאחר שממילא לא ניתן להוסיף
בנייה בחלקה שבנדון ,רמת הצפיפות המותרת אינה חשובה(.
תוכנית  2236מבהירה את מעמדה כתוכנית מיתאר )בניגוד לתוכניות רבות ה"מבלבלות" בין
הרמות ,כדוגמת תוכנית  689שבה דנתי בחוות דעתי( .התוכנית מבהירה זאת כן על ידי הכינוי
המפורש בכותרתה "תוכנית מיתאר מקומית – מידרון יפו" ,וכן על ידי ההוראה שבסעיף  9שיש
להכין תוכניות מפורטות לגבי כול אחד מהמיבננים )בשאלה באיזו מידה הוראה זו מחייבת אדון
בהמשך(.

 1העדפתי לכתיב "מלא" ככול האפשר היא מודעת ומכוונת.

1

לפיכך ,מן הראוי להבין את הוראות התוכנית כך שאינן בהכרח מיועדות לקבוע את ייעודי קרקע
ברמת הרזולוציה של כול חלקה וחלקה .אומנם ,בפועל "דרגות החופש" לקביעת ייעודי קרקע
בתוכניות מפורטות אינן רבות משום שהן מוגבלות על ידי הוראותיה המצטברות של תוכנית :2236
חלק ניכר מהחלקות למגורים כבר מבונות ולא ניתן לשנות את ייעודן ,חלקן מיועד לשימור
היסטורי ,וחלק מהחלקות מובדלות באופן מפורט בתשריט ומסומנות מראש לשצ"פ ,מיבני ציבור
וכדומה .אולם מידה צנועה של חופש כן קיימת לקביעה בתוכניות המפורטות של שימוש קרקע
במיתחמים המסומנים לשימוש דומיננטי כמגורים .גמישות כזו אכן קיימת לגבי החלקה נשואת
המחלוקת משום שאין היא מבונה ואין היא מובדלת בתשריט.
אלמלא היה מדובר במיקום הספציפי של החלקה שהוא בעל זיקה מיוחדת ומובהקת כלפי יעדי
תוכנית ) 2236לשמור על התצפית הפתוחה לים( ,הרי באופן תיאורטי ניתן היה לקבוע בתוכנית
מפורטת כול אחד משימושי הקרקע משרתי-המגורים המותרים בתוכנית באזור שייעודו הדומיננטי
הוא למגורים; כל עוד ,כמובן ,הללו תואמים לאילוצי המערך הפיסי .על קביעות כאלה לעמוד
במיסגרת הוראות התוכנית )כולל התשריט הנלווה לה( בדבר שיעור הדרכים ,השטחים הפתוחים
ומיבני הציבור בכול מיתחם ומיתחם.
לפי סעיף  13שבהוראות התוכנית )המפנה גם לטבלאות שבתשריט( ,שיעור השטחים הציבוריים על
סוגיהם קבוע בפרוטרוט כמותי אשר לכאורה לא משאיר מקום להפעלת שיקול דעת בעת הכנת
התוכנית המפורטת .כך ,במיבנן ב 8-הנדון ,קובעת התוכנית  31%שצ"פ 19% ,דרכים ו 8% -מיבני
ציבור או מגורים מיוחדים .אולם סעיף  13ג' מאפשר "ניוד" של השטחים הללו ממיבנן למיבנן.
יתר על כן :אני מניחה שהפרשנות הסבירה של מיספרים אלה היא של שיעורי מינימום )כפי
שמקובל בתוכניות רבות( .המיספרים באים להבטיח שלא תהייה תת-הקצאה של שטחים
המשרתים ציבור במיסגרת התוכנית כולה ,והתוכנית מתירה להגדיל את שיעורם )כאשר אפשרי
הדבר מבחינת ייעודי הקרקע האחרים(.
המסקנה לשאלה מספר  1היא ,שתוכנית המיתאר קובעת רק שהייעוד הדומיננטי באזור הוא
מגורים ,אך אינה מיועדת לפרט מה הייעוד של החלקה הנדונה .קביעת ייעוד של שטח פתוח לא
תחייב שינוי לתוכנית המיתאר אלא תעמוד במיסגרתו.
 .2לשאלה השנייה:
נכון ,הייעוד הרצוי של החלקה הוא של "שצ"פ" ,אך ראשי תיבות מקובלים אלה אינם מהווים
הגדרה קיניינית או פיסית ספציפית .ההגדרה מהו שצ"פ מאפשרת יותר מדפוס אחד .בתוכנית
הנדונה ,הקו המאפשר צפייה לכוון הים צריך להיות שטח הפתוח לציבור .למילה "ציבורי" יכולות
להיות משמעויות שונות מבחינת זכויות קיניין :אין חובה שהבעלות )או חכירה ארוכת טווח( על
החלקה תהייה בידי הרשות המקומית אלא ייתכנו הסדרי קיניין אחרים שיבטיחו שהשטח יישאר
פתוח לציבור .ייעוד זה תואם את ייעוד השטח לשימוש דומיננטי למגורים ,ומעגל הנהנים לאו
דווקא צריך להיות מוגבל לרמה של השכונה המיידית.
 .3לשאלה השלישית:
התשובה לשאלה האחרונה היא ככול הניראה "כן" ,יש להכין תוכנית מפורטת )על ספק מסויים
בדבר מידת החובה אעיר בהמשך( .יש להבהיר שהביטוי "תוכנית מפורטת חדשה" המופיע בשאלה,
אינו מדויק ,שהרי כאמור ,תוכנית זו היא ברמת תוכנית מיתאר .תוכנית  2236מחייבת ,בסעיף 9א,
ש"תוכנית מפורטת תוכן )הדגש שלי( לגבי כול מיבנן על פי הוראות תוכנית זו וניספחיה" .על כן לא
מדובר בתוכנית מפורטת "חדשה" ,אלא בתוכנית מפורטת ראשונה הניגזרת מתוכנית ) 2236ייתכנו
בהמשך ,תוכניות מפורטות חדשות שיתקנו את התוכנית המפורטת שתאושר ראשונה(.
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האם החובה להכין תוכנית מפורטת היא מוחלטת? מסקנתי כאמור נוטה לחיוב ,אך לא רק משום
הביטוי בתוכנית בלשון ציווי .שהרי ניתן היה לטעון שסעיף 9ו בתוכנית " -שום בנייה לא תורשה
בשטח התוכנית לפני אישור תוכניות מפורטות -"...הוא זה המעניק לחובת התיכנון המפורט טעם
מעשי.
חובה זו מקבילה לדרישה שהוסיף המחוקק ותחולתה רק מינואר ) 1996אחרי מועד אישור תוכנית
 ,( 2236ובה מתנה המחוקק את הסמכות להוציא היתרי בנייה ברמת פירוט משביעת רצון של
התוכנית שמכוחה מוענק ההיתר )אך המחוקק אינו מחייב שזו תהייה דווקא תוכנית מפורטת
בהיררכיה ,אלא מתיר גם לתוכנית מיתאר או שינוי למיתאר להכיל הוראות אלה(.
סעיף ) 145ז( קובע:
"מוסד תיכנון לא ייתן היתר מכוח תוכנית שהופקדה אחרי  ....אלא אם כן אושרה למקרקעין,
שלגביהם מבוקש ההיתר ,תוכנית הקובעת הוראות בכול אלה:
) (1פירוט ייעודי הקרקע;
) (2חלוקה למיגרשים או לחלקות וגבולותיהם ,אם אלו לא נקבעו בתשריט חלוקת קרקע;
) (3קווי הבניין ,מיספר הקומות או גובה הבניינים;
) (4שטחי הבנייה המותרים.
אולם לגבי עבודה או שימוש בקרקע ,אשר לדעת מוסד התיכנון אופיים אינו דורש את קיום כול
ההוראות שבסעיף זה ,רשאי מוסד התיכנון לתת היתר ,אף אם לא כללה התוכנית את ההוראות
שבפסקאות ) (1עד )" .(4
בהיעדר הצורך להעניק היתר בנייה – כגון בייעוד לשטח פתוח שאינו טעון היתר בנייה – ניתן לטעון
שהחובה שבתוכנית  2236להכין תוכנית מפורטת ,היא ערטילאית .כידוע ,לגבי דרישות שונות
הקשורות בחוק התו"ב כבר נפסק שלא תמיד הן בגדר חובה המולידה פגם היורד לשורשו של
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עיניין.
האם אפוא חלה חובה להכין תוכנית מפורטת גם אם אינה כרוכה בהליך של הוצאת היתר? לדעתי
התשובה נוטה לחיוב )ומכול מקום יש טעמים נוספים לכך ,שאפרטם בהמשך( .אני לומדת זאת
מפסק דין בג"צ  288/00אדם טבע ודין נגד שר הפנים ואח' )בעיניין תמ"א  22לייעור( .שם טענה
הקק"ל שאף שהתמ"א מחייבת הכנת תוכניות מפורטות ,הרי היכן שאין הייעור כרוך בפיתוח
הטעון היתר בנייה ,דרישה זו אינה בגדר חובה שיש לאוכפה .נפסק ,שעל פי התמ"א יש טעם
לדרישה לתיכנון מפורט גם כאשר אין צורך בהיתר .ניתן לטעון שגם בנסיבות הנוכחיות יש טעם
לתוכנית מפורטת שתוסיף פרטים לגבי השטח הפתוח ,אף אם אין העבודות טעונות היתר בנייה.
מאידך ,ניתן גם לאבחן את החלטת הבג"צ הנ"ל בכך ,ששם מדובר בהוראות נוספות לתוכניות
המפורטות הנוגעות לשמירה על מיגוון צימחייה ,שאינן חלות כאן.
בין כך ובין כך ,במיקרה הנדון ,על פי החומר שבידי )ובהנחה שהתוכניות החלות על המקום אינן
מכילות בסיס מדידתי המאפשר רישום( אני מגיעה למסקנה שתוכנית מפורטת נחוצה ממילא כדי
לאפשר רישום של ההסדר במקרקעין )אלא אם כן כבר הוכן או יוכן בעתיד תשריט חלוקה עצמאי(.
ישנה אפשרות נוספת :בעת הכנת תוכנית  ,2236טרם הייתה קיימת האפשרות להכין תוכנית
שבסמכות מקומית .המחוקק הוסיף סמכות זו וסוג זה של תוכנית במיסגרת תיקון  43לחוק
התו"ב ,וייתכן שהיא ניתנת לניצול גם במיקרה הנדון .איני מביעה דיעה על כך משום שלא
נתבקשתי לבדוק זאת.

 2כך ,לדוגמה ,בהקשר לחובת ציון של מועדי ביצוע לפי הוראות של סעיף  84לחוק התו"ב ,וחובת ההיצמדות להוראות
כאלה הקבועות בתוכנית .אין צורך להביא כאן מראי מקום לפסיקה.
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אגב ,תוכנית  2236מאפשרת ,וגם מחייבת במיקרים מסוימים ,הכנה של מיסמכי תיכנון שאינם
בגדר "תוכניות" כמוגדר בחוק .התוכנית מסמיכה "להוליד" מטעמה עוד מיסמכי תיכנון .בסעיף
 10להוראות התוכנית נאמר" :בתוכניות המפורטות שתוכנה למבננים השונים ניתן יהיה להתנות
היתרי בנייה בהכנת תשריטי בינוי ועיצוב לשטחים נוספים מאלה המוזכרים בסעיף  10א" .מיבנן
ב 8-אינו מוזכר שם ועל כן אין חובה להכין עבורו "תשריט בינוי" ,אך מותר לעשות זאת .ייתכן
שהתשריט יצורף לתוכנית המפורטת כניספח ,או ייתכן שהתוכנית המפורטת תקבע חובה להכינו
במועד כלשהו לפני הוצאת היתרים . 3
אם יש צורך ,אענה על שאלות נוספות.
בכבוד רב
רחל אלתרמן

 3לגבי סוג אחרון זה של ניספחי בינוי /עיצוב ,עמיתותי ואני המצאנו את המושג "ניספחים בוקעים" .שלושה מחקרים
שערכתי מראים שמיסמכי תיכנון נוספים אלה מעוררים שאלות בעייתיות רבות הן מבחינה תיכנונית והן מבחינה
מישפטית .רק "קצה הקרחון" של בעיות אלה כבר מצא את דרכו לפסיקה ,וגם אז המענה אינו מספק .למתעניינים:
רחל אלתרמן ושרה ויצמן-גזית :החולייה החלשה :מעמדם של ניספחי בינוי/עיצוב בחוק התיכנון והבנייה
ובפרקטיקה .המרכז לחקר העיר והאזור ,הטכניון )עומד לצאת לאור( .מחקר נוסף בנושא זה עומד לצאת לאור בקרוב
)אלתרמן וקורן(.
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