
  יפה שמואל'  מדינת ישראל נ   081209/) צ"ראשל(עמק 

1 

   בתי המשפט

 צ"מ לעניינים מקומיים ראשל"ב 12/080900עמק
 

 09/02/2009 :תאריך ר סורוקר איריס"השופטת ד' כב :בפני
  

    מדינת ישראל  :בעניין

  המאשימה  יעקב עפרהד "עו  כ "י ב"ע  

    -  ד  ג  נ -  

      

  הנאשמת      
  ד יעקב "כ המאשימה עו"ב :נוכחים

  הנאשמת
  פיניזינגרד "כ הנאשמת עו"ב

 

  

  הכרעת דין

  

, "שהינו שימוש מסחרי"כתב האישום מייחס לנאשמת שימוש במקרקעין למטרת צהרון  .1

למטרת "בעוד שלפי הנטען  הבניין בו נעשה השימוש הוא מיועד למגורים ומותר להשתמש בו 

  .135חלקה , 3628גוש , צ" בראשל6היער ' מדובר ברח". מגורים בלבד

 מבקרים 15 -ימת במקום צהרון המונה בשנה הנוכחית כ הנאשמת הודתה כי היא מקי .2

.  ילדים10 -בשנה הקודמת והרלוונטית לאישום מנה הצהרון  כ , לדבריה. 7 - 5בגילאי 

 .  ילדים20 -הנאשמת העידה כי מספר הילדים אינו קבוע  והוא יכול להגיע עד כ 

  ).כ המדינה ונכנסת לאולם"יוער כי בשלב זה חוזרת ב(

עומדת על הפרק היא אם אמנם חרגה הנאשמת מן השימושים המותרים השאלה ה .3

המדינה אחזה . בעניין זה חלוקים הצדדים. ל על פי התוכניות הרלוונטיות"למקרקעין הנ

 5 / 50 / 1. / צ.בגרסה אשר לפיה התוכנית הרלוונטית היא תוכנית שינוי מתאר מספר ר

המדינה הוסיפה ). ספר זה לצורכי הנוחות ולהלן תכונה במ1/תוכנית זו הוגשה וסומנה ת(

 המגרש הרלוונטי מסומן במספר 1/בתוכנית ת. א1/והדגישה את תקנון התוכנית שסומן כת

עדת ". אזור מגורים א"במקרא התוכנית מצויין כי האזור הכתום הוא . הסימון הוא כתום. 3

מסמנת ' כי האות אהעידה , )מנהלת מרכז המידע לתוכניות מתאר(יפה וולף ' גב, המדינה

  .בתים צמודי קרקע

המדינה הפנתה לתקנון . ולכך בלבד, האזור המסומן בכתום יועד למגורים, לשיטת המדינה .4

כי עדת המדינה זיהתה את מגרש , יוסף". 'אזור מגורים א"שם פורש הצבע הכתום כ, א1/ת

ה את  המהוו2/ כמגרש נשוא אישום זה וזאת באמצעות הגשתה של התוכנית ת3מספר 

היער '  ומדובר ברח135וולף ציינה כי המגרש הרלוונטי הוא זה שמספרו ' גב. תוכנית הרישום

 .כפי שמסומן במפורש בתוכנית זו, 6

טענתו היא . אין לשלול את השימוש במקרקעין נשוא האישום לצורכי צהרון, לטענת הסנגור .5

ילדי . תי למגוריםלשיטתו צהרון מהווה חלק מהשימוש הטבעי והשגר, ראשית. כפולה

ואין להרחיקם לאזורים המרוחקים כגון אזורי , המשפחות מתגוררים באזורי מגורים

שימוש בצהרון הוא שימוש לוואי של המגורים ועל כן יש לראותו כחלק מן , לטענתו. תעשיה
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הסנגור הוסיף וטען כי על המקרקעין הרלונטים חלה . שלפי התוכנית" מגורים"היעוד ל

אשר לפיה מותר שימוש לגני ילדים גם באזור , 1 / 1צ .היא התוכנית ר, פתתוכנית נוס

 .להלן אדון בטענות הצדדים. 2/ ובנוסף הוגש המסמך נ1/לענין זה הוגש המסמך נ. מגורים

המחזיקה במשרה המקנה לה מומחיות , יפה וולף' נשמעה עדותה הבוטחת והמקצועית של גב .6

הרלוונטית למקרקעין בהם מדובר היא זו המופיעה  עדה זו הסבירה כי התוכנית . בתחום

 אינה 1/1צ .צ שסימנה ר"וולף חזרה ועמדה על כך כי התוכנית הכללית לראשל' הגב. 1/בת

צ כאשר היא מגיעה "שכן שכונה זו סופחה לתחומי עיריית ראשל, חלה על שכונת נחלת יהודה

וכנית הכללית של העיר על החלק על כן לשיטתה אין זה נכון להכיל את הת. עם תוכנית משלה

וולף ' הסנגוריה לא הציגה כל עדות מומחית מטעמם ולא נסתרה עדותה של גב. הנוסף שסופח

 .בנקודה זו

אני מקבלת כי יעוד ". מגורים" המקרקעין הרלוונטים מיועדים ל1/על פי התוכנית שבת .7

בצהרון מצומצם המונה מקום בו מדובר , בתוך כך. המגורים כולל שימושי לוואי אינטגרלים

, עשוי להחשב כחלק ממשפחה מורחבת, שלושה עד חמישה במספר, קבוצה קטנה של ילדים

לא כך הדבר מקום בו מדובר בצהרון גדול יחסית , ואולם". מגורים"ולהימצא בתחומי יעד ה

שכאשר הצהרון מונה קבוצה , מטיבם של דברים הוא.  תלמידים לערך20אשר עשוי להגיע עד 

מתרבות המכוניות , גדל הצורך בפינוי אשפה, מתרבה הרעש במקום, לה של ילדים צעיריםגדו

, על כן.  וכך גדל העומס על השכונה-של ההורים החונים במקום כדי להוביל את ילדיהם 

אינו בבחינת מילת קסם אשר עשויה להכניס את השימוש למסגרת מגורים " צהרון"הביטוי 

 .ריך להיבחן לגופוכל מקרה צ. באופן אוטומטי

מגורים כשמם . צריך להתפרש על פי משמעותו השגרתית והסבירה" מגורים"הביטוי ,  ככלל .8

זה ברגיל אין לכלול בביטוי , על כן. נועדו לאפשר מגורי אנשים בבתים שבהם מדובר, כן הם

אין פרוש הדבר כי לעולם לא יהיה ניתן לקיים באזור : ודוק. או גן ילדים, בית כנסת, משרד

ואולם קיומה של פעילות זו אינו ; המיועד למגורים משרד או גן ילדים או פעילות אחרת

אלא שהאזרח צריך לעתור בבקשה מתאימה , מורשה מראש מיני וביה מכוח התוכנית

ואולם . הוועדה עשויה לאשר את השימוש החורג. נון והבניהלשימוש חורג לוועדת התכ

והוועדה , במקרה כזה תבחן הבקשה מתוך הזדמנות שתינתן לדיירי המקום להתנגד לה

. תערוך את האיזונים המתאימה בין צרכי הדיירים לבין צרכיו של בעל השימוש החורג

כמו גם , ט באזור המגוריםואולם בתנאים אשר יבטיחו את השק, השימוש החורג יתכן ויותר

ב עניינים שונים שיש להסדיר בעת שחורגים מן השימוש "שמירה על איכות הסביבה וכיו

 .שתוכנן למקום

אשר לפיה יש לראות , אני דוחה את טענתו הראשונה של הסנגור, על רקע האמור לעיל .9

 .בצהרון דנא חלק אינטגרלי מפעילות המגורים המותרת

טענתו בדבר תחולתה . צ" יש לפנות לתוכנית המתאר הכללית לראשלהסנגור טען כי, כאמור .10

וכן על רקע הגשתה , וולף' של תוכנית זו נסתרת על רקע עדותה הבוטחת והמקצועית של גב

תוכנית ספציפית זו הגדירה בצורה מפורשת את השטחים . 1/של התוכנית הספציפית שבת

 שהותרו שימושים חורגים או שימושים מבלי, הצבע הכתום יועד למגורים. והשימושים בהם

" מגורים" יש לומר כי אזורי המגורים מיועדים ל1/על רקע התוכנית שבת, על כן. נוספים

 .כמובנו הפשוט והברור של מונח זה
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אין בכך כדי ,  חלה על המקרקעין נשוא האישום1/1צ . גם אם הייתי מקבלת שתוכנית ר .11

גני הילדים פורטו בצורה נפרדת לצד הגדרת , 1/לפי התוכנית שבנ. לסייע בידי הנאשמת

הפרוט הנפרד למגורים ולגני ילדים מלמד כי ברגיל אין לראות בהן שימוש . השימוש למגורים

 צוין כי הועדה המקומית 1/בתוכנית שבנ. כל שימוש עומד לעצמו ולגופו: ולהיפך. אחד

ללמדך כי ללא ; גני ילדיםבין השאר ל, ראשית לקבוע בתוכנית מפורטת פעילויות מסוימות

 .אך משום המגורים המקום,  אין השימוש הזה מותר-היתר מפורש לגן ילדים 

ונרשם כי הועדה המקומית ראשית , גם כאן מדובר באזור מגורים. 2/הוא הדין בתוכנית שבנ .12

נמצא כי גם לפי התוכניות שהציג הסנגור אין . לרבות גני ילדים, לאשר תכליות נוספות

 .ת השימוש במקרקעין כגן ילדים כחלק אוטומטי משימוש במקום למגוריםלראות א

, לטענתה. אנה'ג' הנאשמת העידה כי בטרם פתחה את הצהרון פנתה לעירייה והופנתה לגב .13

הפקידה ציינה בפניה כי אין צורך באישור כלשהו לפתיחת גן ילדים והצביעה בעניין זה על 

. הנאשמת כאילו הסתמכה על מצג מחייב של הרשותאין בידי לקבל את טענת . 2/התוכנית נ

אנה לא זומנה להעיד 'ג' גב, שנית.  וסורבה-הנאשמת הודתה כי ביקשה אישור כתוב , ראשית

 .אין די בדברי הנאשמת כדי לבסס מצג מחייב. ולא נשמעה עדותה בשאלה זו

לה בכתב אני מרשיעה בזאת את הנאשמת בעבירה המיוחסת . התוצאה היא שהאישום הוכח .14

  .האישום

  

  .במעמד הצדדים) ט"ו בשבט תשס"ט (2009,  בפברואר09 היום ניתנה

  

 שופטת,  איריס סורוקרר"ד 

 

  גזר דין

  

אני , ובשים לב להפקת תועלת מסחרית, בהתחשב במשך הזמן שהצהרון מנוהל במקום .1

ם  תשלומים חודשיים שווים ורצופי3 - ב  ₪ 15,000גוזרת על הנאשמת לשלם קנס בסך 

  . ימי מאסר כנגד על תשלום50 או 1.3.09שראשיתם ביום 

בהתחשב בכך שבצהרון .  מגורים גרידא-קרי , ניתן בזאת צו להתאמת השימוש ליעדו .2

. 1.7.09הצו יכנס לתוקפו ביום , מבקרים ילדים ועל מנת שלא לפגוע בהם ובמשפחותיהם

 . באחריות המדינה-הצו ירשם במרשם המקרקעין 

 תוחזר לידי המדינה על מנת שתערוך צילום ותגישו לתיק בית 1/רית שבתהתוכנית המקו .3

  . ימים מהיום7המשפט ולסנגור בתוך 

  .במעמד הצדדים) ט"ו בשבט תשס"ט (2009,  בפברואר09 היום ניתנה

  

 שופטת,  איריס סורוקרר"ד 

  


