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  עיריית חיפה 

 המשיבה 'תמר איתי ואח ד"כ עו"י ב"ע 

 
 פסק דין חלקי

 

היא הגישה בקשה להיתר בנייה . העוררת הינה שותפות עסקית ובעלים של מגרש בחיפה .8

בגדר הערר שבפנינו נטען כי . יחידות דיור 000לבניית פרויקט הקמת , המשיבה-מהעירייה

התשלומים התבצעו ביום . ₪ 008,108בסכום של , בגין היטל ביוב, היא שילמה תשלומים

העוררת שילמה את . על פי הטענה החיוב נקבע שלא כדין. .8.0..0 -ו 6.08./8, 08...1

משום . תר הבנייהעל מנת למנוע עיכוב בהוצאת הי, ללא אומר ודברים, התשלומים האמורים

לא נידרש כאן לטענותיה של . להשבת הסכום האמור, בגדר ההליך שבפנינו, כך היא עתרה

 . לגוף הטענות המהותיות נגד החיובים האמורים, אף לתשובתה של המשיבה, העוררת

 

כ "ב. או שיהוי5מלכתחילה טענה המשיבה כי יש לסלק הערר על הסף מחמת התיישנות ו .0

כי יוגשו תצהירי עדויות ראשיות לעניין , לאחר השלמת גילוי מסמכים, והצדדים הסכימ

"(. שנקמן" -להלן )מטעם העוררת הוגש תצהירו של מר רון שנקמן . שאלת השיהוי האמורה

מנהל מחלקת רישוי ובנייה , "(כץ" -להלן )מטעם המשיבה הוגשו תצהיריהם של מר ראובן כץ 

מפקחת היטלים בכירה באגף המים , "(גרוסמן" -להלן ) יוספה גרוסמן' ושל גב, אצל המשיבה

 . והביוב שלה

 

כ הצדדים כי אין מקום לחקירת המצהירים וניתן להכריע בשאלה האמורה "ועוד הסכימו ב 

נפתח ונציין כי . עמודים .על יסוד טיעונים בכתב שיוגשו בפרק זמן קצר ושלא יעלו על 

וזאת , וגם על פני שישה עמודים, גם באיחור, ההמשיבה ראתה חירות לעצמה להגיש סיכומי

 . ללא נטילת רשות

 

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות


 עיריית חיפה' שותפות מוגבלת נ –לב הדר גיל הזהב   /800150וע 

2 

 

נדונה בשורה של החלטות שניתנו על ידינו , "כתמונת ראי"כמעט , בחינת המסכת שבפנינו .8

עיריית ' נ' מ ואח"פרץ בוני הנגב אחים פרץ בע .808.50ע "ו)ובשתיים מהן , /6.8.0ביום 

 עיריית חיפה' מ נ"בע( 2660)פייביש בניין ופיתוח . ב 5080ש "ע-ו"( נבו"במאגרי ) כרמיאל

 . היו בעלות הדין שם מיוצגות על ידי עורכי הדין המלומדים שבפנינו"( נבו"במאגרי )

 

, גיה האמורה מעסיקהל ציינו כי הסו"הנ פרשת פייביש בניין ופיתוחבגדר החלטתנו ב, וכך ..

, והן את ערכאות הערעור, לרבות ועדה זו, הן את ועדות הערר השונות, וחוזרת ומעסיקה

כתשתית דיונית , ראינו לבחון תחנות ציון בהתפתחות הפסיקה. לרבות בית המשפט העליון

 50008.0מ "בר-ובעיקר לנוכח פסיקת בית המשפט העליון ב, בסופה של דרך. לדיון והכרעה

השופטת ' רשמנו בפנינו את עמדת כב ,מ"אגא וכט בע' רמת השרון נ -הוועדה לתכנון ובנייה 

נוכח העובדה שהסמכות הטבועה אינה "על פיה , לעניין הארכת מועדים, ביניש( כתוארה אז)

תוך איזון מתמיד בין , מוש בה להיעשות בריסון ואיפוקצריך השי, סמכות הכתובה עלי חוק

חשיבותו של עיקרון סופיות הדיון והצורך בשמירה על מועדים הקבועים בחיקוק ובין 

כשם שאין לעשות . השאיפה להגביר את הנגישות למערכות הצדק ולביקורת השיפוטית

ות לערכאות באופן כך גם אין לחסום את הנגיש, שימוש בסמכות הטבועה כעניין שבשגרה

 ".מוחלט בשל עיקרון סופיות הדיון

 

שיקולים כבדי משקל "מצביעה כי קיימים , בזהה לנתונים שבפנינו, בחינת הנתונים שם ./

-אנו מתקשים להעלות על דעתנו מידה כה רבה של עוצמת, אכן. לחובת שתי בעלות הדין

 (. /8סעיף ) "חומרה הן בהתנהלותה של המשיבה והן בהתנהלותה של העוררת

 

ככל "הרי , פרשת פייביש בניין ופיתוחבדומה למשיבה ב, אף ככל שעסקינן במשיבה שבפנינו .6

" דרישות התשלום"את , ולמצער עד כה, היא אינה רואה להציג בפנינו, שעסקינן במשיבה

כי המשיבה הפרה ללא כל הצדקה את , לכאורה, שנשלחו לעוררות ואין לנו אלא להסיק

ראויה , כעיריית רמת גן בהלכת מנחמי, אכן. חוק הביוב על פרטיו ודקדוקיוהוראות 

נוסיף ונציין כי המשיבה אף לא הגישה תצהיר המנסה לתרץ את . המשיבה לנזיפה חמורה

נדרשנו לשאלה , לדוגמא, בפרשת קליין. ולו את טעויותיה הסובייקטיביות, המחדל האמור

, בנדוננו. ומידת נפקותם, אם לאו, פגמים שם הייתה משופעת" דרישת התשלום"האם 

, "דרישת תשלום"איננו נדרשים להיכנס לטרקלין בדיקה זו כאשר אין לנגד עינינו , לכאורה

ונאבחן בין פגמים מפגמים , הוועדה בפרשת סנאורה' גם אם נלך לשיטתה של כב. כל עיקר

כדי להצביע על מידת די בכך , לפגם המהותי אודות העדר ההודעה על זכות הערר, שונים

מדובר , בנדוננו. שנים /תקופת ההתיישנות היא בת , ברגיל. החומרה בפועלה של המשיבה

מן התקופה  2.26%דהיינו )יום  00של , בתקופת התיישנות קצרה באורח משמעותי

על מידת החשיבות שהנישום יידע וייוודע אודות תקופה , איפוא, אין תימה...(. הרגילה

 . (86עיף ס) "קצרה זו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%202/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%202340/02
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פרשת כלגבי העוררות ב, אף לגבי זו. ככל שעסקינן בעוררת שבפנינו, לא שונים הם הדברים .8

אף התנהלותן חמורה במידה רבה , ככל שעסקינן בעוררות"הרי , ל"הנ בניין ופיתוח

קשה להלום את התוצאה על פיה לאור מחדלה החמור של , לכאורה, אכן. ומשמעותית

כל אימת , חסד של ארכה בלתי מוגבלת להגשת הערר-ררות במתתתזכינה העו, המשיבה

לנוכח מחדלה של  , לכאורה, שהרי זו התוצאה המתחייבת משיטתן. שיעלה הרצון מלפניהן

חברות , לא למותר להצביע על מיהותן של העוררות". הודעת תשלום"המשיבה שלא שיגרה 

אלא כבעלות דין , שיות תמימותמכאן שהעוררות מוחזקות לא כ. שעיסוקן בקבלנות בניין

, איפוא, העוררות. ולא אחת נדרשות לתשלום היטלי ביוב, מיומנות היודעות הוויות עולם

. נוקפים שנים לרוב. ובמהלך שנים לרוב, משלמות את היטלי הביוב ללא מחאה והסתייגות

תרדמה ביום מן הימים הן מתעוררות מ. שנים /אף חלפו , ככל שעסקינן בדרישה הראשונה

של , אכן החמורים, שמא תוך ניצול ציני של מחדליה, עמוקה ומחליטות להגיש כתב הערר

 (.  88סעיף ) "המשיבה

 

הפועל היוצא מכל אלו מוליכנו למסקנה "הגענו למסקנה כי , משאלו היו הנתונים בפנינו שם .1

צמת ולנוכח עו, לכאורה. סף-בקשתבגדר , כי לא נאות יהא להכריע בבקשה האמורה

תחושת צדק אינטואיטיבית מוליכה אותנו , ההתנהלות החמורה של שתי בעלות הדין

לא נראה צודק כי לאור מחדלה , וכך. זה" פרס"למסקנה כי אף אחת מהן אינה ראויה ל

, כך סתם ובתחילת הדרך, החמור של המשיבה היא זכאית לכך שדרכן של העוררות תיחסם

על אותה דרך לא נראה צודק כי לאור מחדלן . ו על ידינומבלי שנשמעו ראיות בסוגיות שהועל

החמור של העוררות הן זכאיות לכך שטרקלינה של הוועדה ייפתח לרווחה לשמיעת 

" מבלי שנשמעו ראיות בסוגיות שהועלו על ידינו, שוב כך סתם ובתחילת הדרך, טיעוניהן

 (.81סעיף )

 

. בגדר התצהירים שבפנינו, ושא הבקשהנעשה בירור עובדתי בנ, כאמור, בפרשה שבפנינו .0

התנהלותן של בעלות . על יסוד הנתונים שבפנינו, להכריע בשאלת השיהוי, איפוא, שומה עלינו

 . מוסיפה שיקולים לחובת כל אחת מהן, אף לאחר הגשת התצהירים, הדין

 

ום הרי בגדר תצהיר הוא מתייחס אך לתשלום האחרון שנעשה בי, ככל שעסקינן בשנקמן .80

. 6.08./8 -ו 08...1עם התשלומים שנעשו ביום , כל עיקר, אף אינו מנסה להתמודד, .8.0..0

אכן צודקת העוררת כי האיחור הרובץ לפתחה אינו איחור , ככל שעסקינן בתשלום אחרון זה

הימים שבהם ניתן היה  60לאחר הפחתת , אלא לכאורה איחור של כשנה אחת, של שנים

לא למותר לציין . ר הוועדה היה מעניק הארכת מועד כאמור"ככל שיו ,להגיש את הערר כדין

 8 -אף היא הגישה כתב תשובתה לאחר כ, שמא משום מורכבות המסכת, כי המשיבה
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אף לא , המבקשת לדקדק עם העוררת, וכבר ציינו כי המשיבה. הגם בהסכמה, חודשים

 . העמודיםבאשר למספר , מקפידה להגיש סיכומיה בהתאם להוראות הוועדה

 

, להנחת דעתנו, ועוד הננו זוקפים לחובתה של העוררת את העובדה שלא קיבלנו מידע מפורט 

לכתב (. לתצהיר שנקמן 1סעיף )" בדיקת מומחים"על שום מה לצורך הכנת הערר היה צורך ב

לא בבדיקת מומחים אלא בעבודה , איפוא, היה צורך. הערר לא צורפה כל חוות דעת מומחה

והרי חזקה על עורכי דין דווקא שהם מודעים למועדים האמורים בחוק , פרקליטית -משפטית

 . גם אם מי שאינם פרקליטים אולי אינם מודעים לכך, הביוב

 

מלכתחילה אין תחילת התמודדות הכיצד , אף ככל שעסקינן בתצהיריהם של כץ וגרוסמן .88

". דרישת תשלום"נפיק לנישומים לה, כל עיקר, לא טורחת, עיר ואם גדולה בישראל, המשיבה

לא מדובר בדרישת תשלום שיש להתדיין סביב השאלה אם היא בהתאם להוראות : ודוק

 . לא מנפיקה המשיבה כל דרישות תשלום, כך לכאורה מסתבר, דרך שגרה. אם לאו, החוק

 

, יםהם תצהירים כוללני, שלא כתצהירו של שנקמן, ועוד נוסיף כי תצהיריהם של כץ וגרוסמן 

, לא מקובל עלינו. שאינם מתייחסים למסכת היחסים הקונקרטית בין המשיבה לבין העוררת

ושמן הסתם מיומנת בסוגיית , כי רק משום שהעוררת היא חברה קבלנית או יזמית, איפוא

 . פטורה המשיבה מלשגר דרישות תשלום על פי דין, ההיטלים והמועדים באשר להגשת עררים

 

משכך עשינו החלטנו שלא .  לנוכח כל אלו, לשקלל את מאזן שיקולינו  ,איפוא, ראינו .80

 כל ,  להידרש

מטבע , אכן. 6.08./8 -ו 08...1ככל שהוא מתייחס לתשלומים שנעשו ביום , לערר הביוב, עיקר

 עוגןהם בוודאי משמשים , גם אם הם ניתנים להארכה, המועדים שנקבעו בחוק, הדברים

במרבית , נקל יהיה לנו, ואף מגיע לכדי שנים, מועד מתאחרככל שה, אכן. לשיקולינו

והרי הוא . לתצהירו של שנקמן, כאמור, הדבר חובר. שלא להידרש לכתב הערר, המקרים

אלא לתשלום , לא נדרש כל עיקר, ושמא משום שלא יכולה להיות סיבה טובה בפיו, עצמו

 . .8.0..0האחרון שנעשה ביום 

 

, .8.0..0ככל שהוא מתייחס לתשלום שנעשה ביום , פו לערר הביובבדעתנו להידרש לגו, מנגד

ואולם לנוכח מכלול השיקולים , כדי שנה, אכן עסקינן באיחור גבולי. ₪ 08,8/0/על סך 

 . ולהידרש לעיצומו, לעניין חיוב זה בלבד, האמורים סבורים אנו כי יש לפתוח פתח

 

ואולם נקבע כי הוצאות ההליך עד . בשלב זהלנוכח כל אלו אין בדעתנו ליתן צו להוצאות  .88

מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד "בצירוף מע₪  1,000בסך , הנה

 . תיווספנה להוצאות שתיפסקנה בגדר פסק הדין הסופי, התשלום המלא בפועל
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ו ביום ככל שהוא מתייחס לתשלומים שבוצע, לפיכך הננו מסלקים על הסף את ערר הביוב ..8

ככל , בדעתנו להידרש לערר הביוב. ₪ 800,888על סך  6.08./8וביום ₪  /888,00על סך  08...1

 . ₪ 08,8/0/על סך  .8.0..0שהוא מתייחס לתשלום שבוצע ביום 

 

 . 6:00שעה  8.6.00הננו מזמנים המשך קדם משפט ליום  ./8

 

 .אישור מסירה+ דואר רשום כ הצדדים ב"המזכירות תמציא עותק מפסק דין חלקי זה לב .86

 

 .  בהעדר הצדדים( /100בדצמבר  10)ח "תשס, א בטבת"ניתן היום י
 

/800888 

 
 

/800888 

 

 /681888-800150./לבנוני . ש
/.681888/.681888 

 שופט, לבנוני. ש

 ר"יו

 סטפן כהן' אינג 

 חבר

 ד דן דודיוק"עו 

 חבר

 

 

  .ברטה א: קלדנית

 ניסוח ועריכהנוסח מסמך זה כפוף לשינויי 


