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 1: להל�( 1987 – ז"תשמ), ריקי� במגרשי� שימוש( המקומיות הרשויות חוקל 5סעי�  לפי ערר בפניי

 2 חברת לשימוש(להל�: צו החניה)  תפעולי חניו� הקמת לצו ביחס וזאת) "ריקי� מגרשי� חוק"

 3 של הכספי� ועדת החלטת פי על שהוצא, המשפט היכל ברחוב) "אגד": להל�( אגד" התחבורה

 4  .זה חוק לפי המשיבה סמכות על מבוסס הצו. 23.11.2017 ומיו� 20.11.2017 מיו� המשיבה

 5  רלוונטי עובדתי רקע

 6 העורר. ירושלי� לעיר בכניסה המצויה" האומה משכנות" שכונת תושבי הינ� 8)2 העוררי� .1

 7 .השכונה תושבי של והנציגות הנבחר הוועד הינו 1

 8 .ירושלי� עיריית הינה המשיבה .2

 9: להל�( ירושלי� בעיר 30864 בגוש 27 – ו 20, 15 בחלקות לשטח מתייחס רהער מושא צוה .3

 10 )."המגרש"
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 1 צו הוצאת נדו� במהלכו, המשיבה של הכספי� ועדת בפני דיו� התקיי� 20.11.2017 ביו� .4

 2תפעולי  לחניו�, במגרש שימוש לאשר המשיבה מועצת בפני להמלי- והוחלט החניה

 3 .לאוטובוסי� לשימוש אגד

 4 העוררי� התייצבו אליה, המשיבה במועצת הכספי� ועדת החלטת אושרה 23.11.2017 ביו� .5

 5 .10.12.2017 ביו� החניה צו נחת� המועצה החלטת בעקבות. מחאת� והביעו

 6פרויקט "משכנות האומה" ואח'  18�01�7269 מ"בעתעתירה מנהלית   הוגשה 9.1.2018ביו�  .6

 7             הדיו� 15.02.2018ביו� נמחקה העתירה ו �12.2.18 מיו� . בפסק דיעיריית ירושלי�נגד 

 8 לענייני� מקומיי�. בביהמ"ש הוגש ערר

 9הוגשה במסגרת הערר בקשה לצו ביניי�. הוזמנה תגובת המשיבה עד ליו�  4.3.18ביו�  .7

 10ע� כי אי� למבקשי� הוגשה תגובת המשיבה. בי� טענות המשיבה, נט 8.3.18. ביו� 7.3.18

 11"זכות עמידה" וא� כ�, לא צורפו צדדי� חיוניי� (כגו�: בעל המקרקעי� וחברת אגד). בהחלטה 

 12הפנה בית המשפט את הצדדי� לפסיקה ביחס ל"זכות העמידה" של העוררי�  8.3.18מיו� 

 13שאינ� בעלי המקרקעי�, והזמי� את תגובת�. לאחר הזמנת עמדת הצדדי� ביחס ל"זכות 

 14ביחס לשאלת "זכות העמידה" של  15.3.18" של העוררי�, התקיי� דיו� ביו� העמידה

 15 העוררי�. יוער כי המשיבה ג� התייחסה לבקשה למת� צ� ביניי� במסגרת תגובתה.

 16 חלקית רונעת עמידה זכות לעוררי� כיבית המשפט  קבע 27.3.2018 מיו� מנומקת בהחלטה .8

 17 . בערר החלטה למת� עד הצו יישו� עיכוב על ההור שבו באופ� ביניי� לצו לבקשה

 18 במהלכו דיו� התקיי� 22.4.2018 וביו� לערר תגובתה את המשיבה הגישה 10.4.2018 ביו� .9

 19 .טיעוניה� את הצדדי� העלו

 20מהל� קיו� ההליכי� בעני� דנ�, הוגשה עתירה מנהלית ע"י מספר תושבי� אחרי� ב יצוי� כי .10

 21בפני כבוד  )18)04)25700חניו� (ראה: ע"מ באותה שכונה כנגד השימוש במגרש אחר לצורכי 

 22  . השופט רובי�

 23נטענו מספר טענות ע"י הצדדי� ביחס למשמעות ההלי�  22.04.2018במהל� הדיו� בערר ביו�  .11

 24המנהלי בפני כב' השופט רובי� במקביל להלי� בעני� דנ�. יוער כי כב' השופט רובי� קבע 

 25לחוק המגרשי� הריקי�. נטע�  9על פי סעי� כי על העוררי� לפעול  17.04.2018בהחלטה מיו� 

 26ע"י המשיבה כי קיימי� הבדלי� מהותיי� ביחס לשני ההליכי�, כאשר עיקר ההבדל הוא כי 

 27  בהלי� המנהלי אי� צו לפי חוק המגרשי� הריקי�. 
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 1בסופו של דבר, מדובר בהלי� מנהלי אשר נגע ברמה הכללית לכלל הטענות במסגרת הערר.  .12

 2טעמי יעילות, היה מקו� לקיי� דיו�, עוד בפני מותב אחד ביחס למכלול נראה על פניו כי מ

 3הגורל של הלי� הערר  כ� הטענות, וזאת על מנת לאפשר הכרעה שיפוטית אחידה. אול�, לא

 4 ועל מותב זה לתת החלטתו ללא זיקה לכל הלי� אשר מתנהל.

 5  העוררי� טענות

 6ללא קבלת תסקיר השפעה על הסביבה לטענת העוררי� צו החניה נית� תו� חריגה מסמכות,  .13

 7ואישור מטע� המשרד לאיכות הסביבה להקמת חניו�, ללא תיאו� ע� ראש המנהל הקהילתי 

 8 ובניגוד להחלטת ועדת הכספי� של המשיבה.

 9כ� ג� מצייני� העוררי� כי עד למועד הגשת הערר, לא קיבלו לידיה� צו מאת המשיבה בדבר  .14

 �10 כלל לא ידעו על החלטת המשיבה וככל שידוע לה�, ההחלטה נשוא הערר. חלק מ� העוררי

 11המשיבה כלל לא הנפיקה צווי� בדבר החלטותיה נשוא צו החניה וממילא לא מסרה לא� אחד 

 12 י השכונה, הנפגעי� מהחלטותיה, צו בדבר ההחלטות.מדייר

 13 5טענת� העיקרית של העוררי� הינה כי צו החניה הוצא תו� חריגה מסמכות ובניגוד לסעי�  .15

 14לחוק מגרשי� ריקי� אשר קובע כי לעירייה סמכות להקי� מגרש חניה ציבורי, ג� על מגרש 

 15, כאשר בפועל לטובת הציבור, כ- שהציבור יוכל לחנות בו ללא תשלו�פרטי ולא בשימוש, 

 16 אגד שאינה עונה להגדרת המושג "הציבור". –של חברה פרטית המגרש יועד לשימושה 

 17במשיבה  �הרלוונטייאי� ספור פניות לגורמי�  מצד�מוסיפי� ומדגישי� העוררי� כי נעשו  .16

 18חלופי להקמת חניו� האוטובוסי�, א� כלל הפניות נפלו על אוזניי�  פתרו�על מנת למצוא 

 19קיי� פגישה ע� מי מגורמי המשיבה, זכו לערלות וכל ניסיו� העוררי� ושל המנהל הקהילתי 

 20 פעולה מאת נציגי המשיבה.להתעלמות ולא זכו לשיתו� 

 21הוסיפו וטענו העוררי� מספר טענות נוספות כפי  22.04.2018במהל� הדיו� שהתקיי� ביו�  .17

 22 שיפורטו להל�:

 23היתר בניה או אישור מטע� המשרד להגנת קיבלה המשיבה הצו הוצא בטר�   .א

 24 הסביבה.

 25המגרשי� הריקי� הינה להקל על מצוקת החניה הקיימת לבאי האזור.  מטרת חוק  .ב

 26הקמת חניו� אוטובוסי� תפעולי אינה עומדת בדרישות החוק ואינה מקיימת את 

 27תקופה זמנית וכאשר ללעניי� זה א� מוסיפי� העוררי� כי החוק מתייחס  מטרתו.



  
  בית משפט לענייני� מקומיי� בירושלי�

    

  אלירז ואח' נ' עירית ירושלי� 18�02�35796 בע"א
  

                                                                    
     תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

   

 11מתו�  4

 1רור מדוע יש טוענת ב"כ המשיבה כי החניו� יופעל למש� חמש שני� לפחות, לא ב

 2שקיע משאבי� אלה בהקמת רבי� בהקמת חניו� זמני, במקו� לה להשקיע משאבי�

 3 החניו� הקבוע.

 4לטענת העוררי� עסקינ� בדיני הקניי� ולמעשה נית� לקבוע כי במקרה דנא חלי� דיני   .ג

 5זאת שעה שהעוררי� הרואי� עצמ� נפגעי� מהפעלת הצו, יכולי� להתנגד  ההפקעה,

 6  לעצ� ההפקעה.

 7  משיבה טענות

 8לטענת המשיבה חוק מגרשי� ריקי� נות� סמכות מאוד ממוקדת ועניינית לרשות לעשות  .18

 9 שימוש במשאבי קרקע פנויי� לטובת הציבור ולאפשר לבעל הקרקע שימוש פרטי.

 10החוק אינו מחייב לעשות יותר מקבלת ההחלטה בדבר השימוש בחוק. החוק אינו מחייב 

 11ש ממנה להמציא דוחות ורסכמת הבעלי�, לא די� או לקבל את המהרשות להוציא היתר

 12סביבתיי� או לעשות שיתו� ציבור למגרשי� סמוכי� וג� לא לקבל אישור של ועדת הכספי� 

 13  של העיר.

 14בענייננו המשיבה פעלה ונקטה בפעולות שהחוק אינו דורש ממנה וזאת לפני� משורת הדי�, 

 15 כאשר לנגד עיניה טובת הציבור.

 16המשיבה מדגישה מסגרת הביקורת על פעולת הרשות היא מסגרת מנהלית של החלטת רשות  .19

 17שנבחנת בסבירותה ואינה נבחנת באמצעות דיני הקניי� ולא באמצעות דיני ההפקעות או דיני 

 18 והבניה.התכנו� 

 19הצו נית� תו� סמכות ואי� כל פג� במת� הצו. הרשות פעלה לפי הפרוצדורה הנכונה, עשתה  .20

 20 עולות שלא הייתה מחויבת לעשות ולכ� אי� מקו� פגוע בביצוע הצו.עשרות פ

 21טענת העוררי� לגבי מהות החניו� כחניו� ציבורי, טוענת המשיבה כי החניו� הוא לא  לעניי� .21

 22חניו� של אגד, אלא חניו� של אוטובוסי� ציבוריי� שמטרת� לשרת את הציבור הרחב  

 23ו עונה להגדרת החוק. משרד התחבורה הוא המבקש להיכנס ולצאת מ� העיר, לכ� השימוש ב

 24 שיחליט בסופו של יו� אילו אוטובוסי� ציבוריי� יוכלו לעשות שימוש בחניו�.

  25 

  26 
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 1 

 2  דיו# והכרעה

 3חוק המגרשי� הריקי� הוא התחשבות של המחוקק בצרכי� של הרבי� הגוברי� על הצרכי�  .22

 4מגרש ריק לצרכי  של המעטי� או היחיד. מגמת החוק היא מת� סמכות לראש הרשות לנצל

 5גינה. הצור� ביצירת חניו� חילופי כופי� כדי להוסי� אזור ירוק ונוי הציבור לחניה או לחיל

 6כי ברור, השאלה היא מיקו� החצר. על פניו, הערר נראה  ) נוכח הלי� התכנוני אשר בעיצומו

 7  הלי� "לא בחצר שלי", הא� אמנ� כ�?עסקינ� ב

 8חוק המגרשי� הריקי�. הא� זה כולל מהי הגדרת "הציבור" במסגרת תחילה עולה השאלה  .23

 9ת מהווה הפקעת קרקע ל"מטרה ציבורית". נטע� ע"י ב"כ העוררי� כי למעשה פעולת הרשו

 10  בשני רבדי�:  שאלה זובכ� לא מדובר בצו לשימוש הציבור במקו�. יש לבחו� ו למטרה פרטית

 11העובדה כי לרבות  ,יקוח על פעולותיההא� חברת אגד מהווה אישיות ציבורית נוכח הפ  .א

 12  עבור נסיעה.גובה עלות היא 

 13 הא� הצו משמש את הציבור.   .ב

 14חברה פרטית לקיימת מגמה חשובה המאפשרת בשני� האחרונות באשר לשאלה הראשונה,  .24

 15וח ממשלתי. התרת המונופול נקבע לייצר מונופול במגרש כלכלי מסוי� כאשר המונופול בפיק

 16 תקשורת תשתיות, חברת חשמל,כהציבור באופ� הרחב. לדוגמא, בזק יעיל יותר ומשרת את כ

 17בעניי� זה נקבע צור� אספקת אנרגיה פרטית וחב' אגד וכמה חברות אחרות לצרכי תחבורה. 

 18 277) 2כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, ס( –תומר דור נ' רמת הדר  10419/03ע"א ב

)2005(: 19 

 20"מלבד הביקורת השיפוטית החלה על גו0 פרטי דר- הדיני� החלי� במשפט 

 21הפרטי, הוכרה בפסיקה האפשרות להזרי� עקרונות מהמשפט הציבורי לתו- 

 22המשפט הפרטי, כ- שיחולו א0 על הגו0 הפרטי. דר- אחת לעשות זאת היא על 

 23יני� מהותי, כאשר מדובר בגו0 אשר יש בו מאפי�ידי הכרה בגו0 פרטי כגו0 דו

 24ג� מהמשפט הפרטי וג� מהמשפט הציבורי (כגו# חברת החשמל. ראו בג"' 

 25]). על גו0 כזה חלה 9מיקרו ד0 נ' חברת החשמל לישראל בע"מ [ 731/86

 26דואליות  נורמטיבית ולפיכ- מוחלי� עליו עיקרי המשפט הציבורי (ראו ע"א 

 27])). 10י# או# [עני –) בע"מ (להל# 1965או# נ' מפעלי בורסת היהלומי� ( 3414/93
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 1א0 א� מדובר בגו0 פרטי לחלוטי# פעילותו תיבח# תו- הבאה בחשבו# של ערכי 

 2  "היסוד של השיטה

 3 משרתת מטרה ציבורית, מנגד, אפילו א� מדובר בחברה פרטית ולא נית� לקבוע כי החברה .25

 4הפקעה ציבורית למטרה פרטית אשר של קיימת אפשרות לשימוש קרקע פרטית בדר� יתכ� ו

 Kelo v. City of New 5  נקבע בפסה"ד תקדימי בארה"בלדוגמא תור� לטובת הציבור. כ� 

London (2005) 545 U.S. 469  6כי נית� להפקיע קרקע קבע נ 05.04.2018מיו�  בפסק הדי� 

 �7, מקרה דנבכפי ש טובת כלל הציבורלאשר התוצאה היא פרטית למטרות שימוש פרטית כ

 8  כאשר חברת אגד מפעילה אוטובוסי� המשמשי� את כלל הציבור.

 9באשר לשאלה השניה, סבורני כי במקרה דנא הצו אכ� משמש את הציבור זאת שעה שכאמור  .26

 10לכ� נית� לקבוע כי מטרת הצו חברת אגד מפעילה אוטובוסי� המשמשי� לתחבורה ציבורית, 

 11 תוא� את הגדרת החוק לשימוש הציבור. 

 12 האומנ�? –פרטית  הפקעה קרקע

 13דחות יבמסגרת הטיעוני� נטענו טענות כי מדובר בהפקעת קרקע פרטית. אול�, די� הטענה לה .27

 14. זו, זאת שעה שאינ� בעלי הקרקעעל הס� מאחר ואי� לעוררי� זכות עמידה ביחס לטענה 

 15בעל הקרקע לצו. אי� משמעות לקיו� או של אי� בפני ביהמ"ש בדל ראיה שקיימת התנגדות 

 16, אי� להתייחס בעלי הקרקעהעדר קיו� הסכ� ע� בעל הקרקע ביחס לצו. כל עוד אי� התנגדות 

 17 לטענה של הפקעת מקרקעי�. 

 18  מנהלי הלי-

 19 הריסה בצו הדני� די� בפסקי שעולה כפי מנהלי מבח� בדר� הצו מת� הלי� לבחו� יש כי נראה .28

 20  . מנהלי

 21 ניתנה שלא בכ� הרשות מעידת וקיימת לאזרח מוקנית שימוע חובת יש כי העוררי� י"ע נטע� .29

 22 העדר על מליני� העוררי� כ� כמו. הצו י�יבענ דעת� להביע לתושבי� נאותה הזדמנות

 23  . דחותילה הטענה די�. המועצה גורמי ע� התייעצות

 24 הריסה מצו להבדיל זה( שימוע זכות או להתייעצויות ביחס דבר ריקי� מגרשי� בחוק אי� .30

 25 ומכריע מחליט, הריבו� הוא המועצה ראש, ריקי� המגרשי� חוק לפי צו של במקרה). מנהלי

 26  . בעני� הבלעדי
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 1 בקבלת דווקא לאו ,המנהלי בפ�מת� הצו  התוצאות את לבחו� יש הפסיקה לפי, אול� .31

 2לעניי� שיקול דעת הרשות המנהלית נקבע  .הצו למת� ההחלטה בהשלכות ג� אלא ההחלטה

 3 כי:  מוחמד עבאסי נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנו# ובניה בירושלי� 1639/16פ "רעב

 4זאת ועוד, כפי שנקבע בפסיקתו של בית משפט זה, צו הריסה מינהלי "...

 5הינו אקט מינהלי, ולא אקט עונשי, ומשו� כ- עומדת למשיבה חזקת 

 6התקינות המינהלית, היינו, חזקה כי פעולתה המינהלית של הרשות 

 7עליו הנטל להוכיח את הפג� שנפל,  –נעשתה כדי#. המבקש לסתור חזקה זו 

 8דמקני נ' דמקני נ' דמקני נ' דמקני נ'  2956/13רע"פ ותה של הרשות המינהלית (ראו: לטענתו, בהתנהל

 9[פורס� בנבו]  יפויפויפויפו����הועדה המקומית לתכנו� ובניה תל אביבהועדה המקומית לתכנו� ובניה תל אביבהועדה המקומית לתכנו� ובניה תל אביבהועדה המקומית לתכנו� ובניה תל אביב

 10אהר� נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנו� אהר� נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנו� אהר� נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנו� אהר� נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנו�  6032/13רע"פ ); 31.07.2013(

 11  ")).19.01.2014[פורס� בנבו] ( ולבניה טבריהולבניה טבריהולבניה טבריהולבניה טבריה

 12, בערר וטיעו� הדיו� במסגרת. הדעת שיקול בהפעלת הרשות על למוטל קשור המנהלי מבח�ה .32

 13 ובניה תכנו� כגו� אחרי� לחוקי� קבול די� פי על הרשות ראש אי� כי המשיבה כ"ב י"ע נטע�

 14 לקיי� נדרשת אשר אגד' חב דנ� במקרה א�( הפרטי האד� על חלי� אשר הסביבה ואיכות

 15  ). במקו� חניו� להפעיל רצתה אילו

 16  שאינ� מקני� פטור לעיריות. ארציי� כלל חוקי� ה� הסביבה ואיכות ובניה תכנו� חוקי

 17בשני� האחרונות מתפתח במדינה בקצב מהיר תחו� המשפט הסביבתי, העוסק בעיקרו   .33

 18בשמירה על בריאות האוכלוסייה ואיכות החיי� של האזרחי�. ההתקדמות הטכנולוגית 

 19ות בכל המהירה, התיעוש הגובר וקצב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה, כמו ג� העלייה במודע

 20הנוגע לחשיבות השמירה על איכות הסביבה, הביאו לצור� ממשי ליצירת כלי� משפטיי� 

 21ומנהליי� שוני� כדי לאכו� את ערכי השמירה על הסביבה על גורמי� ציבוריי�, עסקיי� 

 22 ופרטיי� כאחד.

 23דיני איכות הסביבה מסדירי� בי� היתר את האחריות למניעת זיהו� אוויר ומי�, טיפול  .34

 24פסולת וחומרי� מסוכני�, עידוד למיחזור ולשמירה על הטבע והניקיו� והגנה על עול�  ומניעת

 25  .החי והצומח

 26 ד"פ הממשלה ראש' נ הסביבה להגנת הישראלית האגודה – ודי# טבע אד� 4128/02 -"בבג .35

 27 : כי) דאז כתוארו( ברק הנשיא כבוד קבע, 503) 3(נח
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 1 הוא. גומלי# יחסי סביבתו ע� מקיי� הוא. מסביבתו חלק הוא האד�"

 2 ה� האוויר, המי�, הקרקע. ממנה מושפע והוא סביבתו על משפיע

 3 מעגל כל את והחברה הפרט מנהלי�" במסגרת�. האנושי לקיו� היסודות

 4 השיח למע#, חדש שיח עמותת 244/00 '"בגב אור השופט" (חייה�

 5 לקיו� הבסיס ה�). 62' בעמ], 1[ הלאומיות התשתיות שר' נ הדמוקרטי

 6 איכות פי�על נקבעת החיי� איכות. הרוחני לקיו� הבסיס ה�. הפיזי

 7 מכא#. עלינו תשמור לא הסביבה, הסביבה על נשמור לא א�. הסביבה

 8 של איכותה על בשמירה – ככלל ולחברה ופרט פרט לכל – הרבה החשיבות

 9 בשימושי א- – כבעבר – עוד מדברי� איננו. "חיינו מתנהלי� שבה הסביבה

 10 ושל כלכלה של, חברה של כוללת סביבתית בתפיסה אלא, למיניה� קרקע

 11 ודי# טבע אד� 2920/94 '"בגב חשי#' מ השופט" (ובכפר בעיר חיי� איכות

 12 הארצית המועצה' נ רשומה עמותה, הסביבה להגנת ישראלית אגודה –

 13 ביותר החשובי� האתגרי� אחד, אכ#). 454�455' בעמ], 2[ ולבנייה לתכנו#

 14 לצור- ביטוי בו יש. הסביבה איכות של זה הוא) ובישראל בעול�( ימינו של

 15 את תקלקל אד� שיד בלא – בראשית מעשה – והנו0 הטבע שמירת"[] של

 16). 455' בעמ], 2[ ל"הנ 2920/94 '"בגב חשי#' מ השופט" (הבריאה מעשה

 17 משאבי על שמירה של זה הוא להגנה הראויי� החברתיי� הערכי� אחד

 18 שינוי של עולמי בתהלי-" לנו עניי# שכ#, הבינלאומי במישור כ-. הטבע

 19 דיני פיש  'ד( "לסביבת� האד� בני בי# ליחסי� הקשור בכל, עול� סדרי

 20 שיתו0 מחייבי� אלה שינויי�). 5' בעמ], 23[ בישראל הסביבה איכות

 21 הזכות" שני' י ראו( הסביבה על ההגנה את לחזק שנועד בינלאומי פעולה

 22  ).298' בעמ], 25" [הבינלאומי במשפט אד� כזכות   ראויה סביבה לאיכות

 23דיני התכנו� המודרניי� מכירי� בצור� לאז� בי� האינטרס של שמירה על איכות הסביבה לבי�  .36

 24צרכי הפיתוח. תסקיר השפעה על הסביבה מהווה כלי עזר בידי מוסדות התכנו� בשמירה על 

 25אגודה ישראלית להגנה על הסביבה נ'  �ודי#אד� טבע  9409/05בג"צ האיזו� הנדרש. כ� ב

 26  ) נאמר:24/10/10(נית� ביו�  [פורס� בנבו]הוועדה הארצית לתכנו# ולבנייה 

  27 

 28תסקיר ההשפעה על הסביבה נועד בראש ובראשונה להביא בפני מוסד 

 29התכנו# הבוח# את אישורה של תכנית מסוימת את המידע הרלוונטי בנוגע 

 30להשפעותיה הצפויות של התכנית על סביבתה. המידע המובא בתסקיר 

 31ההשפעה על הסביבה הוא נדב- חשוב ביותר בתשתית העובדתית עליה 

http://www.nevo.co.il/case/5687014
http://www.nevo.co.il/case/17917829
http://www.nevo.co.il/case/17917829
http://www.nevo.co.il/safrut/book/1123
http://www.nevo.co.il/safrut/book/1123
http://www.nevo.co.il/case/5796220
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 1סס את החלטתו בא� לאשר תכנית העומדת בפניו. נדרש מוסד התכנו# לב

 2העמדתו של המידע המובא בתסקיר בפני מוסד התכנו# מאפשרת, אפוא, 

 3, 461למוסד התכנו# לקבל החלטה נבונה ומושכלת יותר (ראו: עניי# כביש 

 4אגודה ישראלית  �אד� טבע ודי#  2920/94בג"' לפסק הדי#;  15פסקה 

 5להגנת הסביבה, עמותה רשומה נ' המועצה הארצית לתכנו# ולבנייה, פ"ד 

 6); עניי# חוקתיות הות"ל, בעמ' 6) (להל#: עניי# כביש 1996( 461, 441) 3(נ

 7ועדת המשנה לעררי� החברה להגנת הטבע ואח' נ'  9654/06עע"� ; 520

 8), 5.5.08, [פורס� בנבו]של המועצה הארצית לתכנו# ולבניה (טר� פורס�, 

 9)). בנוס0 לצור- בביסוס 551לפסק הדי# (להל#: עניי# כביש  8פיסקה 

 10החלטת מוסד התכנו# על תשתית עובדתית הולמת מבטאת הדרישה 

 11ת להכנת תסקיר השפעה על הסביבה במסגרת הליכי האישור של תכניו

 12מסוגי� שוני� את החשיבות הרבה המיוחסת כיו� במסגרת דיני התכנו# 

 13  והבניה לשיקולי� הסביבתיי�. בהקשר זה כבר צוי# כי:

   14 

 15"ככלל, אי# לאשר תכנית בדרג תכנוני כלשהו מבלי שנשקלו כל 

 16ההיבטי� הנוגעי� לתכנו#, וההיבט של איכות הסביבה והשפעת 

 17י בכל תכנית מתאר" (ראו התכנית על הסביבה הינו רכיב משמעות

 18עיריית הרצליה נ' רשות שדות התעופה בישראל,  5598/00בג"' 

 19  )).2003( 906, 883) 3(פ"ד נז

  20 

 21 לוועדה אינהרנטית סמכות נוכח מסוימת גמישות המועצה לראש יש התכנונית ברמה כי יתכ� .37

 22או להפעיל את הקמת החניו� מכח חוק המגרשי�  בניה חריג לאשר המחוזית/המקומית

 23 הריקי� שאינו דורש למעשה תסקיר סביבתי בטר� הפעלת הצו.

 24 אשר ותקנות בחוקי� מדובר ,הסביבה איכותעל  עסקינ� בשמירה אול�, סבורני כי כאשר .38

 25 אי�האחר גורמי� מול פועלת היא כי מאשרת המשיבה דנ� במקרה. הציבור כלל על חלי�

 26 יצירת לעצ� ביחס הנחיות או אישורי� הושגו טר�, אול�. בכדי ולא, הסביבה לאיכות לנושא

 27 להקמת המשיבה של פעולותיה, מכא�. סביבתי מפגע למניעת דר� או בשכונה הציבורי החניו�

 28, החניו� להקמת פועלת הייתה בעצמה אגד אילו כי לקבוע ונית� עת בטר� החלו החניו�

 29 ולא בטר� קבלת היתרי� ואישורי� מתאימי�, הקמתו את למנוע כדי פועלת הייתה המשיבה

 30 .אישו� כתב מאגד חוסכת

http://www.nevo.co.il/case/17917829
http://www.nevo.co.il/case/5796222
http://www.nevo.co.il/case/6023874
http://www.nevo.co.il/case/6023874
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 1 ההליכי� כל יושלמו שלא עד, החניו� בניית בהליכי להתחיל נית� לא כי לקבוע נית� ג� כ� .39

 2 איכות על שמירה על המוסמ� הגור� של אישור זה ובמקרה ההיתר קבלת בעצ� הקשורי�

 3 . הצו מת� באופ� מנהלי פג� קיי� כי לקבועכפועל יוצא, נית�  .הפחות לכל, הסביבה

 4כי לאחר שהמשיבה תגיש תסקיר סביבתי לגורמי�  ויתכ� משמע החסר את לרפא כדי בכ� אי� .40

 5 החניו�.הרלוונטיי� ותעמוד בדרישותיה�, ייתכ� ותוכל לשוב ולפעול להקמת 

 6, בוס סופר כגו� אחרות חברות קיימות. אגד לחברת מוגבל החניו�מדוע  השאלה נותרת .41

 7 מיועדת החניה כי לעצמו מתאר ש"ביהמ. להחלטה ממש של הסבר אי�', וכו ונתיבי�

 8א� כ� נכו�, אול�  ידוע לא כרגע, אול�, סביר בהסבר מדובר כ� א�. עירונית הפני� הלתחבור

 9 נוכח התוצאה בית המשפט לא נדרש להכריע בעניי� זה.

 10לא ברור מהי כמות  23.4.2018שהוגשה על ידי המשיבה ביו� יוער כי מחוות הדעת  .42

 11עודו של החניו� ומהי ההשפעה הסביבתית ותמוהה בעיני יהאוטובוסי� שתיכנס לחניו�, מה י

 12  העובדה כי המשיבה לא הגישה מסמ� זה עד כה.

 13 העררלחוק המגרשי� ריקי� לשנות את הצו,  9לנוכח סמכות ביהמ"ש לפי ס' , האמור לאור .43

 14 כדוגמת לכ#. הדרושי� האישורי� כללקבלת  בטר� צוה הפעלת לאפשר שאי# במוב# מתקבל

 15 כלשה# עבודות או חציבה או חפירה עבודות ביצוע איסור על להורות יש, רובי# השופט' כב

 16  . הצו מושא במגרש דמיה כלי באמצעות

 17 להוראות בהתא� הצו שינוי לשקול נית�, לפרויקט הסביבה איכות אישור והושג במידה

 18  שרד להגנת הסביבה.במ לכ� האחראי הגור� והנחיות

 19 הוצאות משפט.  4 3,600נוכח מכלול הנסיבות, על המשיבה לשל� לעוררי� ביחד ס� של 

 20בהעדר תשלו� במועד, הסכו� ישא הפרשי הצמדה  04.07.2018התשלו� יבוצע עד ליו� 

 21  וריבית עד התשלו� בפועל.

 22  . ירושלי� המחוזי ש"לביהמ ימי� 45 בתו- ערעור זכות

   23 

 24 



  
  בית משפט לענייני� מקומיי� בירושלי�

    

  אלירז ואח' נ' עירית ירושלי� 18�02�35796 בע"א
  

                                                                    
     תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

   

 11מתו�  11

                 1 
  2 




