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 1 

 אברהם יעקב ,העמיתלפני כב' השופט 

  

 חוות נועם בע"מ  מערערתה

 

 נגד

 

 מדינת ישראל  משיבהה
<#1#> 2 

 3 נוכחים:

 4 ב"כ המערערת עו"ד שי קידר 

 5 ב"כ המשיבה עו"ד שירה יעקב ועו"ד מורן נר גאון 

 6 

 7 פרוטוקול

 8 

 9 ב"כ המערערת:

 10במענה לשאלת ביהמ"ש, השימוש שמתבצע במקרקעין הוא שימוש לחוות סוסים. מהיום הראשון, 

 11פרוטוקול של סיכום סיור שערכו קברניטי עיריית ראשל"צ, המיקום הקודם  –אפנה לנספח ב' לערעור 

 12סירני, באו קודקודי עיריית ראשל"צ ביקשו להעתיק את החווה לעיריית ראשל"צ של החווה היה בנצר 

 13ואז בסיור מסבירים להם על הפעילות שמתבצעת בחווה. מצטט מהפסקה הראשונה של נספח ב'. 

 14. אפנה 2016 -בעמוד הבא אומר ראש העיר הקודם ביקש לבחון את העניין וביקש להעביר את החווה ב

 15,  חצי שנה לאחר הסיור, בפסקה השלישית, אחרי בחינה לאן 2017ה מפברואר לנספח ג' סיכום פגיש

 16להעתיק את החווה, בתחילה רצו להפנות את החווה לאגם לאזור סופרלנד ואח"כ בפסקה שלישית 

 17מציינת האדריכלית הגב' סולמון, מצטט מתוך סיכום הפגישה. כלומר, אומרים לבעלי החווה תבואו 

 18יוכלו לעשות חוות סוסים, הכל היה על השולחן לא הסתירו כלום, כולל למטרופולין הצפוני שם 

 19חלקות  4בעלי החווה קונים חלקה אחת מהקרקע ועוד  2017טיפולים ורכיבה טיפולית. באוקטובר 

 20בשכירות, צורפו החוזים על סמך המצגים האלה נכנסו בעלי החווה להשקעה של עשרות מיליוני ש"ח, 

 21 שנים, כשהם דיברו על חווה שמו על השולחן הכל.  10+  שנים 10 -קנו והשכירו ל

 22. ההיתר מחולק 7שני היתרי בניה, מציג מפה הבניה של האורוות זה חלקה  2020התקבלו בתחילת שנת 

 23של אורוות, זה מחולק שחלק  2,280לשני חלקים מערב / מזרח. בהיתר התקבל היתר להקמה של 

 24אורוות, אפשר לראות מנז'ים שזה  2,280ך הכל יש בהיתר המזרחי וחלק מהיתר מערבי, אבל ס

 25מגרשים לרכיבה. מעבר לזה אפשר לראות שיש שבילים ובריכת דגים ומיכל מים. מפנה למהות 
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 1ההיתר. הם ידעו כשנתנו את ההיתרים שהולכים למגרשי רכיבה, ושם ירכבו. מה  נפקא מינה אם אני 

 2ור, כך קבעה, כי השימוש הוא מסחרי. שימוש רוכב? כב' השופטת ארד החליטה שמדובר בשימוש אס

 3של בית ספר לרכיבה ותחרות הוא שימוש מסחרי. גם כשאני גובה כסף משכירות של דירה זה מסחרי. 

 4אפנה לפס"ד של כב' השופטת ישראל פבלו אקסלרד ששם אומר שלא מכריעים בשאלה העיקרית 

 5הפסקה שיפוטי על שימוש חורג לשיטה, עיריית אשדוד הוציאה צו בתיק המשני. מגיש. גם בתיק זה 

 6מגרש לאחסנה פתוחה ולדעת עיריית אשדוד צריך להיות אחסנה סגורה, אני טוען שהשימוש שלי 

 7 תואם את התב"ע, בא השופט ואומר השאלה של שימוש חורג או לא שאלה זו תתברר בהליך העיקרי. 

 8כל הפסיקה שעל סמך פסיקה זו הבאתי חוו"ד של יו"ר וועדת הערר שבחן את חוות סוסים כולל 

 9התבססה השופטת ארד בפסה"ד. התחרויות שהתבצעו בחווה היא תצוגת סוסים, למה עושים את זה? 

 10להשבחת הגזע, כאשר סוס מקבל ניקוד גבוה המחיר הוא גבוה ומרביעים אותו עם סוסה, וכך 

 11 משביחים את הגזע. השימוש בסוסים זה שימוש חקלאי. 

 12שם אמר השופט שטיין "אין חולק כי המשיב  22024-07-18השופט שטיין בע"א  אפנה להחלטה של כב'

 13השכיר שני חלקים בתוך בית מגורים, לשכירות.... אני סבור כי מקום בו השימוש העיקרי בנכס הוא 

 14וש העיקרי זה לא המקום להוציא את כבית מגוריהם של בעלי הבית והשכרת החדרים אגבית לשימ

 15שעות ביום רוכבים  4או  3מגרשי רכיבה,  4אורוות,  2300 -דונם, ו 110חווה של הצו" גם פה יש לנו 

 16ילדים כבית ספר טיפולי, זה אזוטרי של האזוטרי. השימוש העיקרי הוא גידול סוסים. במגרשי 

 17 הרכיבה שמותר לרכב בהם רוכבים שלוש או ארבע שעות.

 18 

 19 ב"כ המשיבה:

 20שלא מדובר בשימוש אסור, ושני פגם שנפל בהחלטת הודעת הערעור כללה שתי טענות בלבד, האחת 

 21 חדש, ועל זה נסוב הערעור.  239ביהמ"ש קמא כי הוא השווה את התכליות של סעיף 

 22לגבי היסטורה של החווה זה לא מדויק שאנחנו ביקשנו להביאם לראשל"צ, זה פרוייקט מבורך. החווה 

 23ה צריכה לסיים את הפעילות, לכן חיפשה הזאת היתה בנצר סירני שנים, קיבלה צוים שיפוטיים והית

 24מקום בראשל"צ, אף אחד לא אמר להם לעשות שימוש ללא היתרים. הוועדה המקומית ביטחה את 

 25עצמה בהחלטות ובתנאים שיבטיחו שלא יתבצע שימוש מסחרי בעבודות האלה, כל עוד לא ניתן 

 26שלא תוגש בקשה רק לחוות  שימוש חורג של הוועדה המחוזית, במה דברים אמורים? הוועדה ביקשה

 27סוסים, אלא שתוגש במקביל בקשה לשימוש חורג, וכך נעשה כדי לוודא שלא יעשו שימוש בעבודות 

 28ללא היתר שימוש חורג. הוועדה ביטחה את עצמה בתצהירים שחתם עליהם מר פינס שלא יעשה 

 29 ₪. אלף  100שימוש מסחרי, כל עוד לא ניתן היתר, היא בטחה את עצמה בערבות בסך של 

 30 יש תצהיר של מר פינס שאומר שלא יעשה שימוש מסחרי בכלל. מציגה התחייבות של מר פינס

 31וכן מציגה כתב התחייבות של מר פינס מבית משפט קמא. כמו כן יש תצהיר שהיו שני . לעירייה
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 1אירועים מסחריים בהמשך להחלטת וועדה, שביקשה שיחתום על תצהיר, שלא עשה שום פעילות 

 2 . וכן מפנה להחלטת הוועדה. 2018מסחרית למעט שני אירועים שהיו בשנת 

 3הבקשות להיתר שהגיש חברי הגרמושקה מציינת את השימוש העיקרי שהוא חקלאי. אין בעיה שגידול 

 4 ם אבל בטח לא לעשות בית ספר רכיבה באופן מובהק. סוסים ייעשה, זה פנסיון סוסי

 5 בגלל שמדובר היקף קטן לא צריכה להיות בעיה לוותר על זה עד להיתר לשימוש. 

 6 עופר ברבי נ' מדינת ישראל. 4487/12סטולרו נ' הוועדה המקומי, ועע"א  4594/04מפנה לרע"פ 

 7אין חובה שיהיה הליך עיקרי. חשבנו  –בהתייחס לפס"ד של השופט אקסלרד, אין לנו פה הליך עיקרי 

 8שאם תפסנו את זה בשלב יחסית מוקדם ואנו  מקבלים את הצו השיפוטי עד להוצאת השימוש חורג... 

 9 בצו הפסקת שימוש זה סעד מידי ואין בעיה להשתמש בו. 

 10 אם חברי מדבר על ההליך העיקרי, יש הליכי רישוי בתיק ויש וועדות מקצועיות שדנות בו, הוועדה

 11ה בהחלטות שלא ייעשה שימוש מסחרי כל עוד לא ניתן שימוש חורג, חברי לא ערער על המקומית קבע

 12כך, הוא גם שיתף עם זה פעולה. הוא גם הגיש בהתאם להחלטות הוועדה חתם על ערבויות וחתם על 

 13  תצהירים הגיש בקשה לשימוש חורג, ואם החלטת הוועדה לא נכונה למה הוא לא ניגש לוועדת ערר.

 14כשאני נשאלת מדוע עיריית ראשל"צ לא אמרה בית ספר לרכיבה לא יוכלו לעשות, אני משיבה כי 

 15נאמר להם. מישהו נתן להם לעשות את זה ללא שימוש חורג? אם יוציאו היתרים יוכלו לעשות. הם 

 16 ביקשו היתר, אבל התחילו את הפעילות לפני שקיבלו את ההיתר לשימוש חורג. 

 17 

 18 ב"כ המערערת:

 19 לא צריך היתר לשימוש חורג.  אני

 20 

 21 ב"כ המשיבה:

 22המדובר בשימוש מסחרי, ביהמ"ש העליון אמר את זה שחור על גבי לבן. לא מדובר בשימוש טפל 

 23 בעיקר. 

 24אז נגיש כתב אישום, אין סיבה שהנושא הזה לא ידון גם פה, אין סיבה לתת לו אפשרות להמשיך... 

 25ם הליך עיקרי. אי אפשר לעשות השוואה בין מריבה מה שכתב השופט אקסלרד כתב, כנראה שהיה ש

 26על אחסנה סגורה באחסנה פתוחה. השימוש הוא אסור לפי הפסיקה, גם אם השימוש עצמו הוא 

 27שימוש תואם תב"ע הוא בניגוד להיתרים שניתנו שמציינים שמדובר לשימוש חקלאי בלבד. בית ספר 

 28 לרכיבה, זה תחרויות וכו'. 

 29 פר לרכיבה, אם יהיו להם היתרים. הם יכולים לעשות בית ס

 30של העיר, אמרו להם בואו למטרופולין הצפוני שם אפשר להקים חוות  תמון היתה אדריכליוהגב' סול

 31 סוסים. 
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 1לא היתה להם הבטחה היתה להם ישיבה אצל מהנדס העיר הסביר להם בדיוק מה מותר להם ומה לא. 

 2ם יכולים לבנות את החווה כדי לעשות שימוש שלטונית. הוועדה שהגישו היתרי בניה אמרה להם שה

 3 מסחרי הם צריכים היתר לשימוש חורג. 

 4 אני סבורה שהבאנו ראיות לכאורה לשימוש האסור. 

 5 
<#2#> 6 

 7 פסק דין

 8 

 9 זהו ערעור על החלטת בית משפט השלום בראשל"צ )כב' השופטת ארד(.

 10בבית משפט קמא ניתן צו הפסקה שיפוטי אשר אסר על המערערת על קיום תחרויות רכיבה וקיום 

 11בית ספר לרכיבה. בית משפט קמא קבע בהחלטתו כי המערערת מבצעת בחווה פעילות מסחרית, 

 12המהווה שימוש אסור במקרקעין. השימוש המסחרי כך קבע ביהמ"ש קמא, מתבטא בתחרויות רכיבה 

 13 ה. ובשיעורי רכיב

 14ערכו ראש עיריית ראשל"צ, מהנדס העירייה, מנכ"ל החברה עירונית ועוזר ראש  23/3/16ביום 

 15העירייה סיור בחוות סוסים של המערערת שבאותה העת ישבה וקיימה את עסקיה בקיבוץ נצר סרני. 

 16ר בסיכום הסיור אשר נרשם על ידי הגב' גבאי מנהלת פיקוח עסקי בחברה העירונית של ראשל"צ, נאמ

 17מפורשות כי החווה מקיימת פעילות הכוללת: הזמנת קהל, שיעורי רכיבה ותחרויות. הגורמים 

 18הבכירים בעיריית ראשל"צ הזמינו את המערערת להעתיק את החווה מקיבוץ נצר סרני לתחומי העיר 

 19ראשל"צ. בתחילה הוצע להם מקום ליד מתחם האגם בראשל"צ אלא שאז הסבירה אדריכלית העיר, 

 20נופש ו מקום יש ייעוד לחוות סוסים ללא זכויות בניה, ולכן הוצע להם לעבור לאזור הכי באות

 21הצפוני של העיר וכך היה. המערערת רכשה ושכרה קרקעות באותו אזור וקיבלה היתר  יהמטרופוליטנ

 22לבניה והקימה את החווה. המערערת המשיכה באותה פעילות, אותה קיימה גם בנצר סרני, כפי 

 23ידועים לעיריית ראשל"צ טרם המעבר וטרם שהעירייה ביקשה מהמערערת להעתיק שהדברים היו 

 24 את תחומי פעילותה לעיר ראשל"צ. 

 25לטענת המשיבה הפעילות של קיום תחרויות ומתן שיעורי רכיבה, היא פעילות מסחרית שהיא פעילות 

 26 אסורה בשטח שהייעוד שלו הוא ייעוד חקלאי, כפי שהוא ייעודו של השטח הנדון. 

 27לטענת המערערת יש הבטחה שלטונית ולכן העירייה לא יכולה לדבר בשני קולות. עוד טוענת 

 28המערערת שהפעילות המכונה "פעילות מסחרית", אפילו אם היא כזאת, היא טפלה לעיקר והעיקר 

 29 הוא גידול הסוסים והצגתם לפני רוכשים פוטנציאלים או מי שמבקשים זירמת סוסים להרבעה. 

 30בין בעלי הדין, הן באשר לקיומה של הבטחה שלטונית,  אמתיתים ברור שקיימת מחלוקת על פני הדבר

 31והן באשר לשאלה האם מדובר בפעילות שהיא פעילות טפלה לעיקר ומה משמעות הדבר. לענין זה, 

 32, כי שאלות כאלה 52691-05-16קבע כב' השופט אקסלרד בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בעק"א 

 33כריע בהן במסגרת הדיון בבקשה למתן צו שיפוטי או בערעור על צו מסוג זה שניתן. לא יהיה נכון לה
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 1ממשיך כב' השופט אקסלרד וקובע כדלקמן: "ראוי כי נקודה זו תתברר ותחודד במסגרת התיק 

 2  העיקרי, היה ותחליט המשיבה להגיש כנגד המערערים כתב אישום בנקודה זו".

 3למתן צו, קבע מפורשות כי מדובר בשימוש מסחרי לא דן ואכן, בית משפט קמא כאשר דן בבקשה 

 4 ובר בשימוש טפל או עיקרי ומה משקלו של עניין זה, ונתן את הצו. בשאלה האם מד

 5אין ספק שלא יכולה להיות מחלוקת שבהליך של בקשה למתן צו להפסקת שימוש, לא נשמעות מלא 

 6מי שלטענת הרשות מפר את החוק. הראיות שניתן להביא כאשר מדובר בכתב אישום המוגש כנגד 

 7הוא הליך קצר שמטרתו להפסיק שימוש אסור כאשר אין מחלוקות של ממש  236ההליך לפי סעיף 

 8באשר לעובדות המשמשות בסיס ותשתית לאותו צו. כאשר מתעוררות הן מחלוקות עובדתיות והן 

 9שנקבע בבית המשפט  מחלוקות משפטיות, מן הראוי שעניין זה יתברר במסגרת ההליך העיקרי כפי

 10 המחוזי בבאר שבע. 

 11 כיון שכך, אני מקבל את הערעור ומורה על ביטול הצו.

 12 
<#4#> 13 

 14 
 15 במעמד הנוכחים. 03/11/2020, ט"ז חשוון תשפ"אניתנה והודעה היום 

 16 

 
 

 שופט עמית, יעקב אברהם

 17 
 18 

 19 ב"כ המערערת:

 20 ערעור.יום וזאת לצורך הגשת  30אבקש עיכוב ביצוע למשך 

 21 

 22 ב"כ המשיבה:

 23 אני מתנגד לבקשה. 

 24החווה היתה סגורה במשך חצי שנה בעקבות הקורונה, בימים הקרובים הם אמורים לחדש את 

 25הפעילות בעקבות הסרת הסגר, בתחילת שבוע הבא אמורים להפתח, אפנה למשמעויות הכלכליות 

 26 בעניין זה. אין בעיה שיגישו את הערעור אבל למה להרוג את החווה בינתיים? 

 27בית הספר לרכיבה, עכשיו כל עוד נותנים להמשיך את הפעילות  עיכוב הביצוע מאפשר להפעיל את

 28 זה בסדר. 

 29 

 30 :ב"כ המערערת

 31 אסכים שעיכוב הביצוע יתייחס לתחרויות בלבד. 



 
 

 
 המחוזי מרכזבית המשפט 

חוות נועם בע"מ  10844-06-20 עפמ"ק
 נ' מדינת ישראל

 

 2020נובמבר  03 

 

 16 

 1 
<#5#> 2 

 3 החלטה

 4 

 5הימים הקרובים לא תקיים המערערת פעילות של תחרויות,  30 -מעכב ביצוע פסק הדין במובן זה שב

 6 אירועים כמו חתונות ומסיבות וכיוצ"ב. 

 7 

  8 
<#6#> 9 

 10 
 11 במעמד הנוכחים. 03/11/2020, ט"ז חשוון תשפ"אניתנה והודעה היום 

 12 

 
 

 שופט עמית, יעקב אברהם

 13 
 14 

 15 

  16 

 17 

 18 ברמי טלי ידי על הוקלד


