
 1 

     2 

 3  בתי המשפט
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 :בעניי מיכאלי ענת 

  כ "י ב"ע שי' ד י"עו המערערת
  

 נ  ג  ד
 

 

   עיריית  ירושלימדינת ישראל  
  באמצעות היוע המשפטי לעיריית ירושלי המשיבה
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 8 פסק די

 9 פתח דבר

 10' כב(לפניי ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני מקומיי בירושלי  .1

 11 במסגרתו הורשעה המערערת בעבירה של – 7457/05פ "בת, )ב זמרה. צ.השופט א

 12לחוק התכנו ) א(204ו) א(145לפי הוראות הסעיפי , שימוש במקרקעי ללא היתר

 13 ).חוק התכנו והבניה או החוק: להל (1965 –ה "תשכ, והבניה

 14 ימי מאסר 15או  1,500קנס בס : על המערערת הוטלו העונשי כדלקמ 

 15להימנע מביצוע עבירה ,  ימי מאסר תחתיה30או  5,000 התחייבות בס; תחתיו

 16בכפו לצווי , למעט עבירת שימוש ללא היתר,  לחוק210 ו204, 145לפי סעיפי 

 17החל מיו מת ,  שני3תו תקופה של , אשר השית בית משפט קמא על המערערת

 18 וכ בית משפט קמא ציווה עוד על המערערת להימנע מכל שימוש במבנה. גזר הדי

 19כדי , 9.10.07להימנע מהרשאת השימוש במגורי תו שדחה תחולת הצו ליו 

 20 .  לאפשר למערערת להשיג בינתיי היתר שימוש כדי

 21 פרטי האישו

 22,  או בסמו לכ8.6.05 לבי 18.5.05בי הימי , כעולה מעובדות כתב האישו .2

 23מושבה היוונית שכונת ה, 34עמק רפאי ' בנכס הנמצא ברח, השתמשה המערערת

 24השתמשה המערערת בשטח , כנטע. שימוש חורג, )71חלקה , 30010גוש (בירושלי 

 25ייעודו של , 44736' בעוד לפי היתר מס, ר למטרות מגורי" מ40המשתרע על פני 

 26ל בוצע בלא היתר מאת הוועדה "השימוש החורג הנ. השטח הנו לא שמיש

 27 .ירושליהמקומית לתכנו ולבניה למרחב תכנו מקומי 
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 1 עבירה –בלא היתר , הואשמה המערערת בביצוע שימוש הטעו היתר, אשר על כ 

 2לתקנות התכנו ) 1(1ולפי תקנה ,  לחוק1בצירו סעי ) א(204ו) א(145לפי סעיפי 

 3 .1967 –ז "תשכ, )עבודה ושימוש הטעוני היתר(והבניה 

 4 הכרעת דינו של בית משפט קמא

 5כי הנאשמת הודתה בשימוש בחלל ,  בית משפט קמאבראשית הכרעת הדי ציי .3

 6כי היא , ולחילופי, כי השימוש הנו בהיתר, א טענה, כדירה למגורי, הנזכר

 7, מחמת מצגי הוועדה ועיריית ירושלי" הגנה מ הצדק"זכאית ליהנות מעקרו ה

 8וכ מחמת אפלייתה לרעה בהשוואה , השיהוי בהגשת כתב האישו כנגדה

 9: להל(מ "הר השקעות בעוביניה חברת בל, ריי לביצוע העבירהלאחראי העיק

 10אשר מכרה למערערת את זכויותיה בחלל האמור ") החברה"או " הרחברת בל"

 11  .1999עוד בשנת , כדירה למגורי

 12כי הוכחו בפניו , קבע בית המשפט, אשר הוצגו בפני בית משפט קמא, לאור הראיות .4

 13הוצא היתר בניה ביו , "הרבל" חברת  לבקשת,האחת: העובדות כדלקמ

 14כ שהשטח הבנוי , אשר היה קיי על החלקה, לתוספת אג לבניי, 15.12.98

 15חלונות וסימני כלי , פתחי, ללא מחיצות, )2/ת(ר " מ510.94המאושר יהא 

 16 מאפשרת קירוי ברעפי של בנייני 2878ע " תב,השנייה; )'א2/ת(סניטאריי 

 17 2.19ומותירה תחת הגג חללי בגובה של עד ,  את החלקההכולל, בשטח התוכנית

 18לתקנו ) ג(9כאמור בסעי , אשר אינ נכללי במניי אחוזי הבנייה המותרי', מ

 19הגישה החברה לוועדה בקשת היתר לבניית גג רעפי , ע זו"במסגרת תב. התוכנית

 20הגשה לאחר שה', א1/כמפורט בתשריט ההיתר ת, על מבנה קיי ותוספת פרגולות

 21; אושרה על ידי אחד ממפקחי הוועדה במסגרת פגישה ע אדריכל החברה

 22',  מ2.18אשר גובהו , מופיעי בשטח החלל', א1/ על פי התשריט ת,השלישית

 23דלת , שטח מרפסת מרוצ, מלבני מקווקווי המסמלי חלונות נסתרי, קירות

 24; כלי סניטארייוכ רבוע ומלב המסמלי , חלונות ודלתות בי החדרי, הזזה

 25, הייתה, בהגשת בקשה לתוספת בניית גג, "בל הר" מטרתה של חברת ,הרביעית

 26א החברה לא , אשר מתחת לגג,  דירות למגורי בשטח החלל2להכשיר , בי היתר

 27, ר" מ510.94מעבר ל: קרי, ציינה בטבלת השטח תוספת שטח בנייה מעבר לקיי

 28הובאה ', א1/נשוא תשריט ת,  הבקשה,שיתהחמי; 2/לאחר מיצוי הבנייה שעל פי ת

 29ע "ותוארה כבקשה לבניית גג רעפי חדש מעל בניי קיי , לדיו בפני הוועדה

 30תוספת "ללא '  מ2.2כאשר גובה החלל הנו עד , "חלוקה פנימית בתו חלל הגג

 31תו ,  החליטה הוועדה לאשר את הבקשה15.3.99ביו . 'א5/כאמור בת, "שטחי

 32 הוצא ההיתר 18.4.99וביו ' ב5/כמפורט בת',  מ2.2ל בשיעור של ציו גובה החל

 33ובהיתר זה לא הייתה כל , )3/ת( הוצא היתר לתוכנית שינויי 22.12.99ביו ). 1/ת(

 34אשר לא , )4/ת(הוצא היתר נוס לתוספת בניה , 4.4.01התייחסות לחלל וביו 



 1רערת לבי חברת  נחת בי המע1.7.99ביו , השישית; התייחס ג הוא לחלל

 2להעברת זכויות בעלות ', ג'א1/ אליו נספחו התרשימי נ–) 1/נ(הסכ " הרבל"

 3המתואר , כאשר יתרת השטח שבחלל, המתואר בתרשי כדירת מגורי, בחלל

 4לאור חתימת ההסכ , השביעית; מיועדת לדירת מגורי נוספת, )'א1/ת(בתשריט 

 5הערת אזהרה ביחס , המערערתלזכותה של , נרשמה במרש המקרקעי) 1/נ(

 6בעקבות חתימת ההסכ . 9' אשר תוארה כדירה מס, "נשוא ההסכ"לדירה 

 7.  שני והיא מתגוררת בה מאז5נמסרה למערערת החזקה בדירה כבר לפני 

 8, אגרת מי וביוב, המערערת משלמת לעירייה תשלומי ארנונה כללית למגורי

 9 בו –שו את הבית כבית משות  החברה דאגה לר,השמינית'; ב–'א2/כמוכח בנ

 10 54.1בשטח , 9מספר " דירה"כ', שבחלל קומה ב, תוארה יחידתה של המערערת

 11, 6/כנלמד מנ, 23.5.04הבעלות ביחידה זו נרשמה על ש המערערת ביו . ר"מ

 12המגיעי , כי שולמו כל החובות, לאחר שגזברות העירייה אישרה לבקשת החברה

 13 וכ 4/נ ו3/ ג במסגרת נ9היחידה זוהתה במספר . לעירייה באשר ליחידה הנזכרת

 14 ). 'ב'א2/נ(בחשבונות העירייה 

 15ע נית לבנות בחלל "כי לפי תקנו התב, בית משפט קמא דחה טענתו של האדריכל .5

 16כי לא ייחס חשיבות לאי ציו , וכ דחה טענת האדריכל, דירת מגורי נוספת

 17בית המשפט . ידת מגורי נוספתאשר מוקמה מתחת לגג הרעפי כיח, "הדירה"

 18ושאי ' א1/שייעוד החלל יצוי בתשריט ת, כי האדריכל היה מודע לדרישה, מצא

 19כאשר קיימת ',  מ2.2המתירה מגורי בחללי נמוכי מ, בתקנו כל הוראה

 20לשימוש עיקרי ',  מ2.5במקביל הוראה מפורשת לעניי גובה מינימאלי של 

 21כי בקשת האדריכל לקבל מ הוועדה ,  המשפטקבע בית, אשר על כ. למגורי

 22הייתה בקשה מטעה כאשר בכוונתו של האדריכל היה , )'א1/ת(היתר לשימוש חורג 

 23כי אישור המפקח , עוד קבע בית משפט קמא. להכשיר תוספת יחידת מגורי

 24אלא למטרות , המתכנ להגשה אינו מלמד מאומה לעניי היתר השימוש למגורי

 25בא תאשר הוועדה , רת החלל לשימוש עתידי לדירת מגוריהכש: אחרות כגו

 26באופ , מלבד העובדה שבבקשה הושמט הייעוד העיקרי. בעתיד שימוש חורג

 27יש לראות הטעיה ג בסימני החלקיי של , אזי לדידו של בית המשפט, מטעה

 28 . הכלול בכל יחידת דיור, ד"היעדר מטבח והיעדר ממ, הכלי הסניטאריי

 29כי אינו מאמי שמנהל המיזמי של החברה סבר ,  בית משפט קמאבהתא קבע

 30, ע מאפשרת העירייה לבנות בחלל גג הרעפי מגורי"שלפי תקנו התב, בתו לב

 31בית המשפט ג לא קיבל את הטענה מכוח היותה . פינצי' לאור דברי מפקח בש ד

 32 .ו של פינציתו ויתור ג על העדת, שלא נתמכה בעדות כלשהי, עדות מפי השמועה

 33, ריצו, כי א א נית אישור בניה בחלל לחלוקה, עוד קבע בית משפט קמא

 34, השימוש במובח מ הבניה, הרי עדיי, חלונות ומתקני סניטאריי, עמודי



 1במהל , ג בהעדר הוראות הפיקוח על הבניה, טעו היתר לשימוש חורג ומשכ

 2 . אי כדי ללמד דבר, ביצוע השינויי בחלל

 3כי לא הוכחה העבירה המיוחסת לה , בית משפט קמא דחה טענות המערערת .6

 4כי ההיתר בפירוש אינו לדירת מגורי בחלל אלא לבניית גג רעפי מעל , בקובעו

 5כפי שכלול , האישור לחלוקה פנימית. בניי קיי ע חלוקה פנימית בתו החלל

 6,  הנו לצור שימוש אחר–ריצו וכלי סניטאריי , דלתות,  כולל חלונות–בהיתר 

 7בא תאשר הוועדה , המחייב בקבלת היתר או לצור שימוש עתידי למגורי

 8ע אינו עוסק בחלל "כי תקנו התב, עוד יצוי. בעתיד שימוש חורג כזה בחלל

 9כי כוונת החוק והתקנות הנה , וכ יש לזכור'  מ2.2הנמוכי מ, שמתחת לגגות

 10עוד . רק במסגרת אחוזי הבניה המותרי, רילמגו, להתיר בניית שטחי עיקריי

 11כש , כי לא הוכחה כל הבטחה שלטונית למערערת, קבע בית המשפט לעניי זה

 12אשר , ההבטחה היחידה. כי ניתנה הבטחה כזו על ידי פקחי הרישוי, שלא הוכח

 13כאמור , הנה הבטחת החברה למכור לה דירת מגורי בחלל, ניתנה למערערת

 14כי לדירה ולשימוש בה , לא נכללה בהסכ הצהרת החברה, יחד ע זאת. בהסכ

 15הנה '  מ2.2כי דירה הנמוכה מגובה , והיה על המערערת לדעת, נית היתר כחוק

 16 .   אשר יש לבדוק את מצב רישויה, דירה חריגה

 17כי , בקובעו" הגנה מ הצדק"בית משפט קמא דחה ג טענותיה של המערערת ל .7

 18שכ היה על , וע באופ ממשי בתחושת הצדק וההגינותאי בניהול ההלי כדי לפג

 19כי אי בו כל הצהרה בדבר קיו , עובר לחתימתה על ההסכ, המערערת לדעת

 20היו , ד או למהנדס מטעמה"ואילו פנתה לעו, לדירה אשר נמכרה לה, היתר בניה

 21שימוש "אלה מעמידי אותה על אי החוקיות שבשימוש למגורי ללא אישור ל

 22על מנת , לכל הפחות היו מעלי ספקות בנדו והיו מפני אותה לוועדהאו " חורג

 23ג באישורי העברת . לברר הא כרוכה בדירה הנמכרת לה הגבלת רישוי כלשהי

 24, הזכויות על שמה של המערערת אי כדי ללמד על רישוי השימוש על ידי הוועדה

 25מי ארנונה הזכאית לגבות תשלו, שכ הללו הנ א אישורי גזברות העירייה

 26למנוע העברת זכויות בעלות , על פי די, ומיסי ג מעברייני בניה ואינה רשאית

 27כי אי אפליה בעצ היעדר , עוד קבע בית משפט קמא. ל"עקב קיו עבירה כנ

 28שמשתמשת בחלל , קיומ של הליכי נגד החברה מאחר שאי זו החברה

 29קו להאשי את החברה אילו היה מ. והשינויי שבוצעו בחלל נעשו לפי היתר

 30הרי עובדה זו נודעה , כדירת מגורי, בסיוע לדבר עבירה על ידי מכירת הדירה

 31ובשלב זה ,  עת הומצא לה ההסכ בי הצדדי– 2004לעירייה א בחודש מאי 

 32א אילו ראוי היה לצר את . כבר השתמשה המערערת בדירה מזה מספר שני

 33, 2004 להעברת הזכויות בחודש מאי עד, החברה כנאשמת נוספת בקשר לשימוש



 1אזי אי בהימנעות מצירופה משו חריגה ממתח הסבירות וודאי אי בכ משו 

 2 .פגיעה ממשית בתחושת הצדק

 3כי המערערת אינה קורב העבירה אלא , קבע בית משפט קמא, על יסוד האמור .8

 4ירה לפי ומשכ הרשיעה בעב, קורב של התרשלות בבדיקת זכויותיה בנכס שרכשה

 5 .   לחוק התכנו והבניה) א(204) + א(145סעי 

 6    טענות המערערת

 7,  ככזה נבח ההיתר– ההיתר לבניית הדירה נית לצור בנייתה של דירת מגורי .9

 8כי ה מאשרי , ואלה ידעו, על ידי פקידי עיריית ירושלי, כ המערערת"לטענת ב

 9העבירוה פקחי , קשה למת היתרלאחר שבחנו את הב. היתר לבניית דירת מגורי

 10 . וזו אישרה מת ההיתר, העירייה לוועדה המקומית לתכנו ובניה ירושלי

 11שהדירה סומנה בתשריט היתר הבניה של הדירה כדירה למגורי וכי , עוד נטע

 12: דוגמת, אשר נהוג לסמ בבקשות היתר שכאלה, בתשריט קיימי כל האלמנטי

 13ג . מרפסת וריצו, חלונות, כלי סניטאריי, דלתות, חלוקה פנימית לחדרי

 14אשר העיד מטעמה של המשיבה ציי , )טרחוב: להל(איליה טרחוב , העד המומחה

 15וזאת בניגוד לדבריו , כי כל האלמנטי הללו קיימי בדירה, בחקירתו הנגדית

 16, משכ. אשר אי לו ייעוד, גגכי המדובר בהיתר בניה לחלל , בחקירתו הראשית

 17, מסקנתו הראשית של העד המומחה מטעמה של המשיבה, כ המערערת"לטענת ב

 18 . הייתה מוטעית, כי אי המדובר בדירת מגורי

 19, כי אי ציו העובדה, כ המערערת ביקש ג לשלול קביעתו של בית משפט קמא"ב

 20 הכתרת הבקשה וכ, בבקשה להיתר הבניה של הדירה, שהמדובר בדירת מגורי

 21מצביעי על כ , ע חלוקה פנימית בתו חלל הגג, כבקשה לבניית גג רעפי חדש

 22הרי . ללא ייעוד כלשהו, שהיתר הבניה של הדירה הנו היתר לבניית חלל גג בלבד

 23, וחזקה על פקידי עיריית ירושלי, כותרת הבקשה אינה חשובה יותר מתוכנה

 24אשר בדקה א היא , וועדה המקומיתשבדקו את תוכ הבקשה בטר הועברה ל

 25על גבי " נבנתה"אשר , המדובר הוא בבקשה, נוס לכ. ואישרה את הבקשה

 26הבקשה להיתר בניית אג נוס וכל השינויי בבקשה נעשו לצור הוספת גג 

 27בעוד בתשריט , לפיכ. תו הקמת שטח מגורי תחתיו, רעפי על המבנה הקיי

 28הרי בתשריט , ומ דבר בשטח בו קיימת הדירהלא ס, היתר הבניה לאג הנוס

 29 .סומנו בשטח הקיי גג רעפי ודירה בחלל הגג, ההיתר לבניית הדירה

 30 מאפשרות בניית של 2878ע "כי הוראות תקנו תב, כ המערערת הדגיש עוד"ב

 31כי שני עדי מטעמה של המערערת , וכ ציי, דירות מגורי בחלל גג הרעפי

 32 .  באזור בו מצויה הדירהכי זהו הנוהג, אישרו



 1 לפיה המדובר בדירה –נוטה מאז השיקולי בבירור לפרשנות , לאור האמור

 2, פרשנות הפוכה תביא לפגיעה קשה בקניינה של המערערת. המיועדת למגורי

 3 .ותביא להוצאת המערערת מביתה, אשר אינה אשמה בגרימת המצב הנוצר

 4, לכל הפחות, ל בית משפט קמא לקבועהיה ע, כ המערערת" לטענת ב ספק סביר .10

 5וכי נית ,  בו מצויה הדירה–כי קיי ספק סביר באשר לייעודו של חלל גג הרעפי 

 6 מתיר שימוש למגורי ואילו ,האחד –להעניק להיתר הבניה שני פירושי שוני 

 7 . יש לזכות את המערערת, אשר על כ. כי לחלל הגג אי כל ייעוד,  קובעהאחר

 8כי לא , כי טעה בית משפט קמא משקבע, כ המערערת הוסי" ב מ הצדקהגנה  .11

 9היות שהמערערת הסתמכה על מצגי שוני של " הגנה מ הצדק"נתונה למערערת 

 10במיוחד אמורי הדברי לאור קביעת . הרשויות טר רכישת הדירה וג לאחריה

 11 הוועדה הטעתה את, אשר בנתה את הדירה, "בל הר"כי חברת , בית משפט קמא

 12 . המקומית ואת עיריית ירושלי

 13שהמערערת , טעה בית משפט קמא בקובעו, כ המערערת" לטענת ב טענת אפליה .12

 14, "הרבל"אינה מופלית לרעה לעומת דיירי אחרי בבניי מגוריה ולעומת חברת 

 15אשר , בבניי מגוריה של המערערת קיימות דירות נוספות. אשר בנתה את הדירה

 16 מה התעל פקח העירייה –מות להיתרי הבניה שניתנו לבית המשות אינ מתאי

 17המשיבה לא הצביעה על טע צודק דיו לאפליית המערערת לרעה ועל כ . לחלוטי

 18 . אשר הוגש נגדה, יש לבטל את כתב האישו

 19לחוק התכנו והבניה מקנה הגנה ) ב(208סעי  הגנות מפני אחריות פלילית  .13

 20: בהינת שני תנאי מצטברי,  לחוק התכנו והבניה204לפי סעי לנאש 

 21וכ הנאש נקט בכל האמצעי הנאותי , העבירה נעברה שלא בידיעת הנאש

 22במקרה דנ לא עברה המערערת את העבירה . כדי לקיי הוראות החוק ותקנותיו

 23אשר רכשה את הדירה לאחר שנית , המערערת. נשוא כתב האישו ביודעי

 24לא הייתה מעורבת בהקמת הדירה למ ייזו הבנייה , היתר מטעמה של העירייהה

 25כי המערערת נקטה באמצעי הנאותי לקיו הוראות , יצוי ג. ועד לבנייה ממש

 26וכ הסתמכה על חוות , על מנת שיבח את ההסכ, החוק כאשר פנתה לעור די

 27הודעה ממחלקת לאחר שקיבלה המערערת . דעתו של שמאי מטע בנק טפחות

 28פנתה , כי השימוש בדירה מנוגד להיתר לבניית הדירה, הפיקוח של עיריית ירושלי

 29עוד יש להפנות לסעי  ; על מנת שיבח מצב הדברי, המערערת בשנית לעור דינה

 30סעי זה ". טעות במצב משפטי"שעניינו , 1977 –ז "תשל, יט לחוק העונשי34

 31תהא זו , הייתה בלתי נמנעת באורח סבירכי א הטעות במצב המשפטי , קובע

 32 .  הגנה טובה לנאש מפני הטלת אחריות פלילית



 1הנאלצת לעבוד למחייתה ,  המערערת הנה א חד הורית נסיבות אישיות .14

 2היא הצליחה לרכוש הדירה באמצעות הלוואות בנקאיות והלוואות . ולמחיית בתה

 3 .  בסרט השדבעבר חלתה כי ,כ המערערת"עוד ציי ב .פרטיות

 4 תגובת המשיבה

 5אלא ישנו א , כי בהיתר לחלל הגג אי מטבח מסומ,  טענה בפנייכ המשיבה"ב .15

 6, כי המדובר הוא בדירת מגורי, אי להעלות על הדעת, נוס לכ. סימו של כיור

 7, כי זהו היתר לשימוש בחלל גג הרעפי, משכ ברור. אשר גובהה כשני מטרי

 8. אשר נמכרה למערערת בחוסר תו לב,  יחידת דיור נוספתבעוד בפועל נבנתה

 9 .א בפועל היא משתמשת בנכס שימוש חורג, המערערת אמנ נפלה קורב
 10 

 11 דיו

 12. כי המקרה הרוב לפתחי אינו קל כלל ועיקר, כבר בפתח הדברי, מ הראוי לציי .16

 13לאחר , גגאישור פסק דינו של בית משפט קמא יביא להותרת המערערת ללא קורת 

 14כי , במיטב כספה וסברה בתו לב, נשוא המחלוקת, ששילמה על דירת המגורי

 15 . רכשה לעצמה קניי כשר, "הרבל"ע חתימת החוזה ע חברת 

 16בשני מישורי , כ המערערת"לאור טענות ב, יש לבחו ממצאיו של בית משפט קמא 

 17ורי ללא היתר הא אכ הוקמה מלכתחילה דירת המג, תחילה יש לבחו. שוני

 18בהמש יש לבחו מעמדה של . בלא כל עוררי, כפי שקבע בית משפט קמא, כדי

 19ותחולת של הגנות אפשריות מפני הרשעה , כרוכשת הנכס בעניי, המערערת

 20 .  כ המערערת"כפי שהועלו על ידי ב, בפלילי

 21 היתר לבניית דירת מגורי

 22עיו בבקשותיה של .  כלל היבטיובח הנושא על, בהכרעת דינו, בית משפט קמא .17

 23כי אי כל מקו , מלמדני, אשר ניתנו על בסיס, ובהיתרי הבניה" הרבל"חברת 

 24 . להל אבהיר דבריי. להתערב בהכרעת הדי בהיבט זה

 25עיו ". בניית גג רעפי במבנה קיי"נושא הכותרת ) 1/ת (44736' היתר בניה מס 

 26כפי שסומ , י שטח דירתה של המערערתכ, הנלווה להיתר האמור מורה, בתשריט

 27 . אכ מחולק באופ זה או אחר, בעט כחול מקווקו

 28. כי אי המדובר בשטח למגורי, העד המומחה מטעמה של המשיבה הסיק, טרחוב 

 29, דלתות פנימיות וכניסה מחדר המדרגות, טרחוב הכיר בקיומ של סימני מחיצה

 30נמו ) ' מ2.2(יטאריי וגובה החלל כי אי עדות לקיומ של כלי סנ, א הדגיש

 31בחקירתו הנגדית עמד טרחוב על קיומ ).  לפרוטוקול4' עמ(מכדי לשמש למגורי 

 32וכאשר נשאל לפשר של יתר , חלונות, דלת הזזה בבית, מרפסת, של חדרי שינה

8' ש, 5' עמ(התקשה להגדיר , הסימוני  33הא נהוג לקבוע , כאשר נשאל). 17



3' ש, 6' עמ(כי הדבר לא נהוג , רעפי שנבנה השיבמחיצות מתחת לגג   1וככלל , )4

 2, לדידי, בר. מה הייתה למעשה מטרת הבנייה במתכונתה זו, התקשה להסביר

 3 לא הוגדר כללשהחלל האמור , החלק החשוב ביותר בעדותו הנו בעצ העובדה

17' ש, 4' עמ(ובפרט לא לצורכי מגורי , בבקשה להיתר 19 .( 4 

 5מתכנ הדירה נשוא הערעור , )ביקסו: להל(ר על ידי נחמיה ביקסו הדבר לא נסת

 6כי מבנה הקירות בתשריט משק , ביקסו טע. והמומחה מטעמה של המערערת

 7יציאה , מרפסת, דלתות, לדידו, נית לראות בתשריט. בדיוק את הדירה אשר הציע

 8חדר , ורכי, אסלה, אמבטיה, חדר שירותי, חלונות בתקרת הרעפי, למרפסת

 9על גבי , ביקסו לא מיק את המטבח. מגורי ומשני צידיו חדרי שינה סגורי

13' ש, 8' עמ(מאחר שלא היה בטוח היכ ימוק , לדבריו, התשריט  10כאשר ). 19

 11כי אינו מתייחס , המתייחסת א לבניית גג רעפי השיב, נשאל לפשר הכותרת

24'  ש,8' עמ(לכותרת כלל ולעיתי א לא כותב כותרת   12העיקר הנו , לדידו). 26

6' ש, 9' עמ(כי בכוונתו להקי במקו יחידת דיור , התוכנית ולכ ג לא ציי 10 ;13 

25  14לא הוגדר שטח החלל שבגג , כעולה מעדויות שני המומחי, מכל מקו). 26

 15 .הרעפי כיחידת דיור

 16תנהלות דברי כי ה, מוצא, בדומה לקביעותיו של בית משפט קמא בנדו, ג אנוכי .18

 17כי , הסתירות בי עדותו של ביקסו לבי עדותו של טרחוב מורות. זו הנה תמוהה

 18עוד יותר תמוהה בעיניי . הסימוני בהיתר הבניה לא היו מובני וחד משמעיי

 19 בגינה הוא מבקש –שביקסו אינו מייחס חשיבות להגדרת התוכנית , העובדה

 20. שהמדובר הוא במטרות מגורי, העובדהובעיקר אמורי הדברי אל נוכח , היתר

 21כ צרי היה , "דירה"כי כש שסומנו יתר הדירות על פני התשריט בלשו , דומה

 22 ". עליית גג"ולבטח לא צרי היה לסמנו כ, לפעול ג באשר לחלל בדירת המגורי

 23כי ההיתר האמור נית לש הקמתה , כ המערערת"אי לקבל טענתו של ב, על כ

 24, שיש בסימוני המצויי בחלל הגג, איני סבור ג. יור למגורישל יחידת ד

 25ובייחוד אמורי הדברי , כדי לעורר ספק סביר בדבר מטרת ההיתר, כשלעצמ

 26 .המומחי נחלקו בדעותיה באשר למשמעות הסימני, כאמור, כאשר

 27 מאשרת הקמתה של 2878ע "כי תב, כ המערערת"בהקשר זה אתייחס ג לטענת ב .19

 28 : ע קובע"לתקנו התב) ג(9סעי . בחלל הגג, כזו של המערערת, דת מגורייחי

 29 :קרוי הבנייני יהא באחת משתי האפשרויות או בשילוב"  
 30מפני הקרקע '  מ10גג רעפי כאשר גובה המרזב לא יעלה על ) 1( 

 31שטחי בחלל הגג ,  מעלות30על שיפוע הגג לא יעלה . הסופיי
 32כלומר (ומעלה יכללו במניי אחוזי הבניה המותרי '  מ2.2שגובה 

 33תיתכ קומה רביעית מובלעת בחלל גג הרעפי במידה ומיצוי זכויות 
 34 )".הבניה לא מתאפשר בדר אחרת



 1ע בניית של יחידות דיור "מאפשר תקנו התב, כי בתנאי מסוימי, נית לראות

 2, ע לבניה בחלל הגג"אשר מקנה התב, כי האישור, יש לזכור, ואול. גבקומת הג

 3 מה –על בסיסו יש לפעול ולהשיג היתר כדי . הא ותו לאו. הנו אישור עקרוני בלבד

 4 .   לא נעשה בענייננו, שכאמור

 5 "הגנה מ הצדק"טענות אפליה ו

 6ת בניגוד לתנאי הבנויו, כי באזור מגוריה דירות נוספות,  המערערת טענה אפליה .20

 7. צעדי כלשה כנגד בעלי הדירות הללו, לטענתה, א לא ננקטו, ההיתר הקיי

 8 .איני רואה צור להידרש לה, משלא הוכיחה המערערת טענתה זו

 9כי הסתמכה על מצגי שוני של הרשויות עובר ,  המערערת טענה– הגנה מ הצדק .21

 10ב האישו כנגדה משו אי ומשכ יש בהגשת כת, לרכישת הדירה וג לאחריה

 11. בית משפט קמא דחה טענה זו ונימוקיו לכ מקובלי עליי. צדק וחוסר הגינות

 12מטעמה של " התנהגות בלתי נסבלת"טענת הגנה מ בצדק תתקבל בעטייה של 

 13דיכוי והתעמרות , אשר יש בה משו רדיפה, התנהגות שערורייתית: קרי, הרשות

 14ואי להעלותה כדבר , מקרי נדירי ביותרטענה שכזו תעלה ותתקבל ב. בנאש

 15על  תק,מדינת ישראל' מ נ"איילו חברה לביטוח בע 5189/05פ "ראו דנ(שבשגרה 

 16,   4756) 1(2005על  תק,מדינת ישראל' נ' בורובי 4855/02פ "ע; 474) 2(2006

 17הנגזרת כאמור מאורחות התנהגות של רשויות , "הגנה מ הצדק"טענת ). 4768

 18המערערת נפלה , כ המשיבה"וכפי שציינה ג ב, אכ.  אינה ראויה לענייננו,האכיפה

 19כעולה מהסכ המכר . אשר נער ונחת שלא בתו לב, קורב להסכ מכר

 20ואי , "הרבל"אשר סיפקה לה חברת , ניזונה המערערת ממידע, ומחומר הראיות

 21, וכי היו ה אלה, כי הדברי נבדקו מול רשויות התכנו והבניה גופ, כל ראיה לכ

 22וכפי שנאמר בתחילת , אשר על כ. כי קניינה נעשה כדי, אשר הבטיחו למערערת

 23 . להידחות–די הטענה , הדברי

 24 לחוק התכנו והבניה) ב(208סעי 

 25, "האחראי לעבודה ולשימוש הטעוני היתר"שעניינו , לחוק) 7)(א(208סעי  .22

 26המהווה עבירה לפי סעי , בות ובדרכי בא נעשה שימוש במקרקעי בנסי, קובע

 27כה . בביצוע העבירה, אזי נית להאשי את המשתמש בפועל במקרקעי,  לחוק204

 28ובהתא הרשיע בית משפט קמא את המערערת בביצוע , נעשה במקרה שלפנינו

 29 . לחוק התכנו והבניה) א(204ו) א(145עבירה לפי סעיפי 

 30כי , קובע, כ המערערת" על קיומו עמד באשר, לחוק התכנו והבניה) ב(208סעי 

 31 ,האחד: תהא הגנה טובה בא יוכיח שניי אלה, 204לנאש בעבירה לפי סעי 

 32 הנאש נקט בכל האמצעי הנאותי לקיו ,השני; העבירה נעברה שלא בידיעתו

 33המדובר הוא בשני . הוראת חוק זה והתקנות על פיו בכל הנוגע לעבודה הנדונה



 1, כאשר הנטל להוכיח קיומ מוטל על הטוע לקיומה של ההגנה, תנאי מצטברי

 2' מ נ"חברה קבלנית בנתניה בע' שפירא ושות' ש 12/81נ "ד(המערערת : ובענייננו

659, 645) 3(ד לו" פ,מדינת ישראל  3כר  (דיני התכנו והבניהרויטל ' ש; )1982 (660

941' בעמ, )2003, שני 944 .( 4 

 5לחוק התכנו והבניה הועלתה לראשונה ) ב(208 טענת הגנה מכוח סעי, יודגש

 6כ "ב, יחד ע זאת. ומשכ לא נדרש לה בית משפט קמא בהכרעת דינו, בפניי

 7 . המשיבה לא הביעה התנגדותה לטענה החדשה ומשכ אדרש לה

 8המערערת חיה . כי העבירה נעברה על ידי המערערת שלא ביודעי, אי חולק .23

 9ילמה את המיסי הנדרשי בגי שהותה בדירה וש,  שני תמימות5בדירתה 

 10. בדבר שימוש חורג בנכס, עד אשר קיבלה מכתב התראה מהרשויות, ובעלותה בה

 11כי , ולפיכ יש לקבוע, כי המערערת לא הייתה מודעת למצבה הבעייתי, ברור

 12 .  בענייננו מתקייהתנאי הראשו

 13,  סבורני–? קיומה של ההגנההנדרש ל, לתנאי השניג באשר , הא נית לקבוע כ .24

 14כדי , כי המערערת עשתה ככל שידה משגת, אי ספק בליבי. שהתשובה לכ שלילית

 15המוסכמות לדידו של בית , כעולה מ העובדות. להשלי רכישת הדירה באופ חוקי

 16. 1.7.99ביו , "הרבל"המערערת חתמה על הסכ מכר ע חברת , משפט קמא

 17בקשת היתר לבניית גג , 15.3.99ביו ,  אושרההסכ המכר נחת לאחר שכבר

 18,  היא הבקשה" חלוקה פנימית בתו חלל הגג"רעפי חדש מעל בניי קיי ע 

 19כי חתמה על חוזה המכר , באי חולק, המערערת טענה. אשר תוכנה שנוי במחלוקת

3' ש,  לפרוטוקול7' עמ(כאשר הדירה הייתה בשלבי בנייה , לרכישת הדירה 4 .(20 

 21כפי , הרכישה עד לרישו הדירה במרש המקרקעי לווה בייעו משפטיהלי 

 22, 7' עמ(כ המערערת בתקופה הרלבנטית "מתמחה במשרדו של ב, שהעיד יואש דביר

13' ש  23כי העבירה את , וברור, המערערת נזקקה למשכנתא כדי לרכוש הדירה). 17

 24מאוחר . תלצור קבלת ההלוואה הכספי, המסמכי הנדרשי לבנק למשכנתאות

 25, 9' כדירה מס, בלשכת רישו המקרקעי, יותר נרש הנכס על שמה של המערערת

 26.  חלק בלתי נפרד משטחי המגורי שבבית המשות– לאור הרישו –והיווה 

 27, הנוגעי לעצ שימושה ושהייתה בדירה, קיבלה המערערת חשבונות, בהתא

 28ובהיעדר , אזרח מ השורההרי המערערת הנה ככל . ב"מי וכיו, כתשלומי ארנונה

 29כי תשכיל לבחו את היתרי הבניה , אי לצפות, ידע מעשי ומשפטי בענייני כגו דא

 30 599/76פ "ראו ע(כבענייננו , השוני ולעמוד על אי הבהירויות המצויות בה

 31 ש נדחתה טענת הגנה לאור –) 1977 (193) 3(ד לא" פ,מדינת ישראל' רפאלי נ

 32אשר , אחר שהטוע לקיומה של ההגנה היה קבל בעל ותקמ, הנדו) ב(208סעי 

 33לש כ שכרה ). לבטח ידע מה ה התנאי הנדרשי לצור קבלתו של היתר בניה

 34 . רכשה את הנכס, שירותיו של עור די ובהסתמ על כ



 1אשר העניקה , הבעיה טמונה בכ שהמערערת לא העידה את עורכת הדי, בענייננו

 2כי אכ נערכה , אי בפניי כל ראיה, משכ.  רכישת הדירהלה ייעו משפטי לש

 3, וכפי שנית לראות בפרוטוקול,  על כלל היתריו והכשריו–בדיקה מקיפה של הנכס 

 4שמטע זה נפסלה טענתה של , יש לזכור ג. ג המתמחה לא יכול היה לאשר כ

 5 ".  הגנה מ הצדק"המערערת בדבר 

 6, ת נקטה בכל האמצעי הנאותי כנדרשכי המערער, אי לקבוע, לאור האמור

 7, אי תחולה בענייננו, ובהתא, לצור קיו הוראותיו של חוק התכנו והבניה

 8 –מסיבה זו אי תחולה ג ליתר ההגנות . לחוק) ב(208להגנה הקבועה בסעי 

 9 .כ המערערת בטענותיו"עליה עמד ב

 10 סיכומ של דברי

 11 . די הערעור להידחות .25

 12, אשר נבנתה בחלל הגג של הבית המשות, דירת מגוריה של המערערת, כפי שצוי

 13, ומשכ, כ המערערת להראות אחרת"לא עלה בידו של ב. נבנתה ללא היתר כדי

 14במוב זה שהרשעת , אי מנוס אלא לאשר הכרעת דינו של בית משפט קמא

 15 .כנהתעמוד על ,  לחוק התכנו והבניה204ו) א(145המערערת בעבירות לפי סעי 

 16ניתנה למערערת אורכה על מנת לנסות , כאמור בפסק דינו של בית משפט קמא

 17, לאור הנסיבות המיוחדות אשר פורטו בפסק הדי. ולהכשיר את הטעו הכשרה

 18 אליו נקלעה אי לי אלא לקוות שהרשויות יגלו הבנה למצב הבלתי אפשרי 

 19 .המערערת

 20התשלו .  שווי ורצופייש לשלמו בשלושה תשלומי, במידה שהקנס לא שול

 21 .והיתר בכל ראשו לחודש שלאחריו, 1.1.07הראשו יינת ביו 

 22 

 23 .בהעדר, )2006 בנובמבר 28(ז "בכסלו תשס' ז, נית היו

 24 .כ הצדדי"המזכירות תמציא העתקי לב

 25 

 שופט, עוני חבש
 נשיא.  ס

 26 


