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 בתי המשפט
 771100077א   יפו-בית משפט מחוזי תל אביב

 
 27/07/2009 :תאריך השופטת ברון צפורה' כב :בפני

 
 קרן חיים.  1  :בעניין

 קרן אורנה.  2 

 קרן דב.  3 

 ' ד אמיר טיטונוביץ"כ עוה"י ב"כולם ע

 /5252ג "ר, 1בוטינסקי 'דרך  ז, ממגדל משה אביב

 80771/37/: 'פקס. /80771/3/: 'טל

 התובעים

  נ  ג  ד 

 סניף הוד השרון -מ"בנק דיסקונט לישראל בע.  1  

 אשד' או י0גרון ו' או מ0זהבי  ו' ד מ"כ עוה"י ב"ע

 081/1א "ת, 71גורדון . ד.א' מרח

 85281051/: 'פקס. 85221230/: 'טל

 

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אונו   .  2 

 או אלי סבן0טל ו-או גיורא בן0ד נתן מאיר ו"כ עוה"י ב"ע

 01781א "ת /2לינקולן ' רח, בית רובינשטיין

 /85020/1/: 'פקס. 85020888/: 'טל

 הנתבעים

 

: שופטים קרן חיים' ו נהועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אונ 0001111תא (: 2002-12-11)להחלטה במחוזי 
 טיטונוביץ , נתן מאיר: ד"עו, אסתר חיות

: שופטים מ סניף הוד השרון"בנק דיסקונט לישראל בע' חיים קרן נ 0001111תא (: 2002-12-12)להחלטה במחוזי 
 ' נתן מאיר ואח', זהבי ואח' מ: ד"עו, ברון צפורה

 

 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/mechozi/m001174a.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/mechozi/m00001174-619.doc
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 דין-פסק

 מבוא

בגין נזקים שנגרמו ₪  2,810,231בתביעה שבפני עותרים התובעים למתן סעד כספי על סך של 

בחוסר תום לב ובניגוד לחובות האמון המוטלות על , לתובעים עקב התנהלות רשלנות

 .הנתבעים

 

 

 רקע והצדדים לתביעה

קרן "או " 2התובעת ":להלן) 2והתובעת ( "קרן חיים"או " 1התובע ":להלן) 7התובע 

. 7הוא אחיו של התובע ( "3התובע "או " קרן דב":להלן) 8התובע . הם בני זוג( "אורנה

 ."התובעים": יכונו להלן 8-ו 7,2התובעים 

 

בעל הינו תאגיד בנקאי הפועל בישראל מכוח חוק ( "1נתבע "או  "הבנק":להלן) 7נתבע 

 .סניפים ברחבי הארץ וביניהם סניף הבנק בהוד השרון

 

חוק ל 71הינה מוסד תכנוני אשר הוקם מכוח סעיף ( "2נתבעת "או " הוועדה":להלן) 2נתבעת 

בתחום אחריותה של הוועדה (. "חוק התכנון והבניה":להלן) 7005 -ה"התשכ, התכנון והבניה

 (. "הנכס":להלן) 0102בגוש  52מצוי נכס מקרקעין הידוע כחלקה 

בהתאם לאחוזי , ביקשו התובעים לרכוש את הנכס במטרה לבנות עליו מבני קבע 7005בשנת 

 (."הפרויקט":להלן)הבניה המותרים במגרש ולמוכרם למרבה במחיר עם סיום בנייתם 

 

לאחר הצגת הפרויקט בפני מנהל . בלת מימון בנקאי מלא לפרויקטלשם כך פעלו התובעים לק

הביע המנהל את הסכמתו העקרונית של הבנק לממן את כל , מר יורם אביגדורי, סניף הבנק

. י שמאי מטעם הבנק"בכפוף לבדיקת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט ע, עלויות הפרויקט

ד "וקבלת חוו( "ח אפס"דו":להלן( )יעהלכתב התב' נספח א)ח השמאי ירון ספקטור "י דו"עפ

הגיעו הצדדים , אותו העמידו התובעים כבטוחה, לעניין שווי הנכס שהיה בבעלות התובעים

שעיקריו ( "הסכם הליווי":להלן)לכדי הסכם למימון וליווי בנקאי של הפרויקט  27.1.05ביום 

 (: לכתב התביעה' נספח ב)כדלהלן 

 

 -גרת אשראי כוללת בשקלים בסכום השווה להבנק יעמיד לרשות התובעים מס .א

 .ב לצורך מימון עלויות הפרויקט"דולר ארה ///,/01

 .87.8.01התובעים ישלימו את הפרויקט ויפרעו את חובותיהם לבנק לא יאוחר מיום  .ב

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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את זכויותיהם , להבטחת החזר האשראי ישעבדו התובעים את זכויותיהם בפרויקט .ג

 .יגיעו לתובעים מרוכשי הדירות בפרויקטבנכס שבבעלותם ואת כל הכספים ש

דמי מעקב אחרי התקדמות , התובעים ישלמו לבנק את עמלת ניהול חשבון הליווי .ד

מעלות ( 7%)הפרויקט ושכר טרחת המפקח מטעם הבנק בשיעור כולל של אחוז אחד 

 .הפרויקט

ויסיימו לא יאוחר מיום  7.7.00התובעים יחלו בביצוע הפרויקט לא יאוחר מיום  .ה

87.72.00. 

 

שעה שמסגרת , דולרים ///,//7,2 -הביטחונות שהעמידו התובעים לזכות הבנק עמדו על  כ

 .דולרים ///,/01 -האשראי שהעמיד הבנק לרשות התובעים עמדה על כ

 

פנו התובעים לוועדה לשם הסדרת תשלום היטל השבחה החל , "הסכם הליווי"לאחר חתימת 

נכון ליום )₪  ///,870דרשה תשלום היטל השבחה בסך  הוועדה. על הנכס וקבלת היתר בניה

קרי יום קבלת הדרישה מהוועדה , 21.3.05סכום ההיטל ביום ((. "היום הקובע":להלן) 0.0.07

כך לטענת , סכום זה( "שומת הוועדה":להלן)₪  //153,2עמד על סך , לתשלום היטל ההשבחה

 .ח אפס של הפרויקט"ה בדוכפי שנקבע, היה גבוה לאין שיעור מהערכתם, התובעים

 

משסירבה הוועדה לתקן את . התובעים דרשו מהוועדה ששומת היטל ההשבחה תתוקן לאלתר

י שמאי מטעמם וזאת בהתאם "שומה שנערכה ע" וועדה המקומית"הגישו התובעים ל, שומתה

סכום היטל ההשבחה , לפי שומת התובעים(. תוספת שלישית) נון והבניהחוק התכל 71' לס

עקב ההבדלים התהומיים (. "שומת התובעים":להלן)₪  5,250עמד על סך  21.3.05נכון ליום 

החליטה הוועדה למנות את השמאי אריה קמיל , שנתגלו בין שומת הוועדה לשומת התובעים

חוק התכנון לתוספת השלישית ל( ב)71' פי סל, ("השמאי המכריע":להלן)כשמאי מכריע 

 . והבניה

 

החליטו התובעים להסדיר את תשלום ההיטל בהתאם לשומת , עד לקבלת השומה המכרעת

יטל הבנק סירב לשלם את סכום ה. זאת מכספי האשראי שהבנק העמיד לרשותם, הוועדה

הוערך היטל , ח האפס"בדו" הוצאות"וזאת משום שבסעיף ה₪  //153,2ההשבחה בסך 

 .₪ ///,/81 -י המפקח מטעם הבנק בכ"ההשבחה על הנכס ע

 

 .על עובדות אלו אין מחלוקת בין הצדדים

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 707,525לפיה היטל ההשבחה עמד על סכום של , הוציא השמאי המכריע שומה 2.00./2ביום 

 .21.3.05נכון ליום ₪  211,177 -ובע וכנכון ליום הק₪ 

לאחר  הקטנת שומת היטל ההשבחה בהתאם לשומת השמאי , 7000רק בסוף חודש פברואר 

שילמו התובעים לוועדה  23.2.00נאות הבנק לממן את סכום היטל ההשבחה וביום ,  המכריע

 .₪ 215,100סך של 

 

של הוועדה לתשלום היטל חודשים לאחר דרישתה הראשונה  3-כ, 7000בחודש אפריל 

 .קיבלו התובעים מהוועדה המקומית היתר לבניית הפרויקט -ההשבחה

 

החלו התובעים לבנות , חודשים מתוכניתם המקורית 0-עם קבלת היתר הבניה ובאיחור של כ

קרי במסגרת הזמנים שנקבעה בהסכם , 7000בניית הבית הושלמה בחודש דצמבר . את הבית

 -בסכום בשקלים השווה ל( לרבות הבית)מכרו התובעים את הנכס  70.77.01ביום . הליווי

 .שהופקדו במלואם בחשבון הפרויקט בבנק, (ב"דולר ארה)דולרים  ///,/32

 

 טענות הצדדים

 

 טענות התובעים נגד הבנק

, י הוועדה"סירובו של הבנק לשלם את היטל ההשבחה מיד עם הצגתו ע, לטענת התובעים

משום , עיכוב זה גרם לתובעים הפסדים משמעותיים. שלמת הפרויקטהביא לעיכוב ממושך בה

 71-ן בישראל ועל כן מכירת הנכס התעכבה ב"שבמועד השלמת הפרויקט צנחו מחירי הנדל

 .חודשים

ההפרש שבין הערכת סכום , ₪ ///,/0דרישת הבנק כי התובעים יממנו מכיסם סך של , לדידם

היה בלתי מוצדק משום שבידי הבנק היו , עדהח אפס לבין שומת הוו"היטל ההשבחה בדו

מלינים התובעים על כך שבעת הצגת דרישתם זו בפני , בנוסף. מליון דולר 7.2בטחונות בשווי 

י התובעים עמד על פחות ממחצית הסכום אותו העמיד לרשותם "האשראי שנוצל ע, הבנק

" שונות"שלום לסעיף היכול היה הבנק לייחס חלק מהת, לטענת התובעים, יתר על כן. הבנק

שבתקציב הפרויקט המיועד להוצאות בלתי צפויות ובכך לאפשר את מימון היטל ההשבחה 

 .הנדרש ללא עיכוב

 

ביקשו , כך התובעים, 7005בסוף שנת . עניינה הקטנת נזקם, טענה נוספת אותה העלו התובעים

סירב לסיים את הבנק , למכור את הנכס מבלי לבנות עליו וזאת במטרה למזער את נזקם

 . הסכם הליווי ובכך חייבם להמשיך בהתקשרות והגדיל את הפסדם
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, כי הבנק סירב להאריך את תקופת האשראי הקבועה בהסכם הליווי, עוד מוסיפים התובעים

מלינים התובעים על כך , בנוסף. זאת על אף שהוא זה שגרם שלא כדין להתעכבות הפרויקט

מהסכום  /7-סכום הגבוה פי למעלה מ, כעלויות מימון₪  7,872,100שהבנק גבה מהם סך של 

, לדידם. ₪ ///,723שהעמיד את עלויות המימון הפוטנציאליות על סך של , ח אפס"הנקוב בדו

היה עליו לידע את התובעים על הסכומים אותם הוא , מכוח חובות האמון המוטלות על הבנק

ח אפס אינן משקפות את "שנקבעו בדועתיד לחייבם ואף להזהירם מראש כי עלויות המימון 

 .המציאות

 :העילות המשפטיות בגינן נתבע הבנק הינן, סיכומם של דברים

 

 .או תרמית כלפי התובעים0או הונאה של התובעים ו0הטעייה ו .א

 .רשלנות .ב

 .עשיית עושר ולא במשפט על חשבון התובעים .ג

 .הפרת הסכמים עם התובעים .ד

 .לתהתנהגות שלא בתום לב ולא בדרך המקוב .ה

 .או הנאמנות המוטלות על הבנק0התנהגות המנוגדת לחובות האמון ו .ו

שירות )חוק הבנקאות הוראות , בין היתר, עוולה של הפרת חובות חקוקות ובכללן .ז

 כללי הבנקאותות או הורא0ו, ("חוק שירות ללקוח":להלן) 7037 -א"התשמ, (ללקוח

חוק או הוראות 0ו 7002 -ב"התשנ, (גילוי נאות ומסירת מסמכים()שירות ללקוח)

, חוק העונשיןאו 0ו( "חוק חוזים":ןלהל) 7018 -ג"התשל, (חלק ככלי) החוזים

 .ועוד( "חוק העונשין":להלן) 7011 -ז"התשל

 

 טענות התובעים כלפי הוועדה

דה הייתה השומה הגבוהה ביותר שהוצאה אי פעם על ידה וזאת שומת הווע, לטענת התובעים

 .של הוועדה בניסיונותיה להגדיל את היקף סכום היטל ההשבחה" מקרה מבחן"כ

, בניה במגרש 85%אשר העניקה , /0מ "נהגה הוועדה לפי תוכנית תמ 7015עד שנת  7000משנת 

הנוהג ":להלן)בניה  75%רק  בניגוד לתוכנית מנדטורית שהייתה תקפה באותה העת והעניקה

בקובעה את " נוהג הפסול"התובעים טוענים כי עד כה הוועדה נהגה להתחשב ב(. "הפסול

אולם היא לא עשתה כן בבואה לקבוע את היטל ההשבחה לגבי הנכס של , היטל ההשבחה

 .התובעים

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/047_016.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/047_016.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=כללי%20הבנקאות
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/073_002.htm
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והג נ"קיבל בית המשפט המחוזי את טענת התובעים לפיה יש להתחשב ב 77.1.7000ביום 

שהיה מקובל בוועדה המקומית לצורך קביעת שווי המקרקעין ערב אישור התוכנית , "הפסול

ניתן ביום , פורסם בנבו) קרן חיים' הוועדה המקומית לתכנון ובניה אונו נ 0038720א "ע)

ועדה הייתה מוטעית מהיסוד זאת מכיוון שהוועדה לא התחשבה שומת הו, לפיכך((. 77.1.00

 .שומת הוועדה הייתה גבוהה מהרגיל, "נוהג הפסול"ב

נידון נושא השומה דנא בבתי המשפט פעמים רבות והוגשה לפי , כי מאז אותו פסק דין,  אציין

גם . םדולרי 12,751שומה זו הועמדה על סך . החלטת בית משפט שומה מכרעת שנייה במספר

ש "מלינים התובעים בימים אלה בערעור בפני ביהמ, על שומה מכרעת שנייה במספר זו

 .א אשר טרם נדון"המחוזי בת

 

כיוון שלא מסרה לשמאי מטעמה את מלוא , הוועדה נהגה לא כוועדה סבירה, לטענת התובעים

ביודעה  ,כך התובעים, כל זאת עשתה הוועדה. המידע הנדרש לשם הכנת שומת היטל ההשבחה

שעליה להעביר לשמאי את כל המידע שברשותה ובכלל זה מידע שיש בו כדי להפחית את 

 .התרשלה הוועדה, כך התובעים, במעשיה אלה. שומת היטל ההשבחה

 

כי הוועדה ידעה או לכל הפחות היה עליה לדעת ששומת , עוד מוסיפים וטוענים התובעים

תחילת הפרויקט רכשו התובעים נכס אחר משום שזמן קצר לפני , היטל ההשבחה מופרזת

. ₪ ///,52עבורו שילמו התובעים היטל השבחה בסך , המצוי בקרבת מקום הפרויקט

שומת היטל ההשבחה בגין הנכס דנא הייתה צריכה להיות דומה בקירוב לשומת , לטענתם

 ההפרש בין השומות אמור היה להיות רק. הנכס המצוי בקרבת מקום הפרויקט אותו רכשו

 .תוצר של הפרשי המועדים ולא הפרש כה משמעותי כפי שהתקבל בפועל

 

התובעים טוענים כי הוועדה התרשלה בכך שלא הסכימה לאף אחד מהפתרונות , בנוסף

 ///,//8שהציעו ובכלל זה סירוב הוועדה לקבל ערבות בנקאית על ההפרש שמעבר לסכום של 

₪ . 

 

 :הנזקים להם טוענים התובעים הינם כדלהלן

 

התובעים  -בשל נזקי מימון 87.72.00נכון ליום , בקירוב₪  878,828-סכום של  כ .7

טוענים שכתוצאה מהעיכוב שנגרם בתחילת הבניה והכניסה לתקופת המשבר בשוק 

 .  חודשים לפחות 71-י הבנק עבורם בכ"התעכב פירעון האשראי שהועמד ע, ן"הנדל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%203126/98
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 71-ראות את תקופת הסכם הליווי כמוארכת בהתובעים טוענים כי יש ל, לחלופין           

הבנק היה חייב להעמיד לתובעים אשראי " תקופת ההארכה"חודשים לפחות ב

ההפרש בין הוצאות המימון כפי שנקבעו בהסכם . בתנאים שפורטו בהסכם הליווי

החל ממועד פירעונו של , הליווי לבין הוצאות המימון שחויבו בפועל בחשבון הליווי

עומד על סך של , 2.0.03ועד למועד פירעונו בפועל  87.8.01י הסכם הליווי האשראי לפ

בתקופת העיכוב פעל , כך התובעים, בנוסף. 87.72.00נכון ליום , ₪ 731,108לפחות 

 15,010או בניגוד להוראות התובעים וגרם להם נזק בסך של לפחות 0הבנק שלא כדין ו

 .87.72.00נכון ליום ₪ 

בגין , ₪  100,041 -ש יורה לבנק לפצותם בסכום של כ"כי ביהמ, םעוד דורשים התובעי .2

 .או שלא כדין0חיובים נוספים אותם גבה הבנק מהם בניגוד להסכם הליווי ו

היה מסתיים הפרויקט , אלמלא גרמו הנתבעים לעיכוב הבניה, לטענת התובעים  .8

ים היו שהתובע, בהתחשב בשוויו המוערך של כל אחד מהבתים. 7000בחודש יוני 

הרי שערכם של שני הבתים , עבור כל בית, דולרים לפחות ///,/01-כ, בונים על המגרש

לדידם של , בשל התנהגות הבנק והוועדה. דולרים לפחות ///,/7,81היה עומד על 

 .דולרים בלבד ///,/32אשר נמכר בסכום של , נבנה רק בית אחד, התובעים

על סך , לטענת התובעים, עמדו, פועלהוצאות בנייתו של הבית האחד אשר נבנה ב

היו הוצאות הבניה , אם היו נבנים שני הבתים במקביל, לטענתם. דולרים ///,718

העמידו הם , של התובעים" גישה שמרנית"כביטוי ל. הכוללות נמוכות מכפל סכום זה

 .דולרים ///,718את נזקם בגין הוצאות הבניה על סך 

לפי ) ₪ 1,022,077 -השווים ל, דולרים ///,811סך  נגרם לתובעים נזק על, אשר על כן

 (.לדולר₪  1.7שער של 

 

כאשר מן , ₪ 2,301,280הנזק לו טוענים התובעים מן הנתבעים ביחד ולחוד עומד על : לסיכום

 . פיצויים עבור חיובים שלא כדין, הוועדה לא דורשים התובעים מן הסתם

 

 טענות הבנק

הוועדה לתשלום היטל ההשבחה חורגת בצורה משמעותית  התובע ידע שדרישת, לטענת הבנק

. ח אפס של הפרויקט ולכן לא חלה על הבנק כל חובה לשלם סכום זה"מהסכום הקבוע בדו

ח הינה דרישה סבירה והתובע הוא שבחר להימנע מלשלם "ש ///,/0דרישתו של הבנק לשלם 

 . סכום זה או לתת בטוחה בסכום זה
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בהסכם הליווי . כי למעשה לא היה כל עיכוב בסיום בניית הפרויקט, עוד מוסיף הבנק וטוען

התחייבו התובעים להתחיל את הבניה בתוך שישה חודשים מיום החתימה על הסכם הליווי 

 . וכך אכן היה – 7000ולהשלימה עד סוף שנת 

 

לבנק לתשלום היטל ההשבחה הייתה כשלושה  7פנייתו הראשונה של התובע , לטענת הבנק

על כן אין בסיס לטענות , ים וחצי לפי המועד בו שולם היטל ההשבחה בסופו של דברחודש

 . התובע בדבר איחור של שישה חודשים בסיום הבניה

 

טוען הבנק כי בפועל לא נגרם כל עיכוב בסיום הבניה ואף אם היה איחור של שישה , כלומר

אין לכך כל נפקות , 7000במקום באמצע שנת  7000חודשים והבניה הסתיימה בסוף שנת 

, לטענת הבנק, 7001רק בשנת . משום שרמת המחירים בין שני מועדים אלו לא השתנתה

כפי שבאה לידי ביטוי במועד בו נמכר הנכס בסופו של דבר , החלה ירידה במחירי המקרקעין

 .  ובמחיר שהתקבל תמורתו

 

ם לכל עיכוב של מכיוון שהבנק לא היה חייב בתשלום היטל ההשבחה המוגדל ולא גר

 . אין כל הצדקה לחייבו בתשלום נזקי המימון להם טוענים התובעים, הפרויקט

 

שלא לבנות את הבית הנוסף על , לבסוף מוסיף הבנק וטוען כי התובע הוא שהחליט משיקוליו

 . מבלי לשתף את הבנק בהחלטה זו ותוך הפרה של הסכם הליווי, המקרקעין

 

 טענות הוועדה

ת בכתבי טענותיה את ההליכים המשפטיים הרבים אשר התנהלו בין הצדדים הוועדה מאזכר

חיות כי העילות המתייחסות ' השופטת א' קבעה כב 0/71201א "בשב. בגין שומת הוועדה

. נמחקות על הסף מחמת היעדר עילההונאה או תרמית מצד הוועדה כלפי התובעים , להטעיה

 .כל טענותיהם של התובעים כנגד הוועדה מתמצות בעילת הרשלנות בלבד, לפיכך

 

חוות דעת שמאי המנוגדת לחוות דעתו של השמאי מטעם התובעים אינה , לטענת הוועדה

חוק לתוספת השלישית ל 71אלא מחלוקת שמאית המוסדרת על ידי סעיף , מהווה רשלנות

 .על כן אין מחלוקות שמאיות יכולות להוות בסיס לתביעות נזיקין, התכנון והבניה

 

מכיוון . ק על פי הוראותיומחויבת לפעול ר חוק התכנון והבניהועדה מקומית הפועלת מכוח 

אין היא יכולה להיחשב כרשלנית , חוק התכנון והבניהשכל פעולותיה של הוועדה היו על פי 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%204297/01
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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לא יתכן כי הוועדה פעלה על פי הוראות החוק המחייב והיא תחשב בשל כך : וכחסרת תום לב

 . ניתכרשל

 

הוועדה אמנם רשאית לתקן שומת , חוק התכנון והבניהלתוספת השלישית ל( ה) 71על פי סעיף 

אולם הוועדה טוענת כי במקרה דנן לא היה , היטל השבחה על פי חוות דעת שמאי מקרקעין

 ". בטעות יסודה"משום שלא מדובר בחוות דעת אשר , א זהמקום להורות על תיקון כהו

 

השומה נושא המחלוקת הינה שומה לגיטימית שערך שמאי חיצוני לועדה ולא , לטענת הוועדה

מחלוקת בין שני שמאים צריכה להיות מוכרעת על פי הליכי ". בטעות יסודה"שומה אשר 

פעולותיה על פי , לדידה. חוק התכנון והבניהלתוספת השלישית ל 71ההשגה הקבועים בסעיף 

 . הוראות חוק אינן יכולות להיחשב כהתנהגות רשלנית ובלתי סבירה

 

כי סבירות השומה אינה נקבעת בהתאם למסקנותיה והתאמתה , עוד מוסיפה הוועדה וטוענת

, לכן פשיטא. לפי האופן בו היא התקבלה ונקבעה על ידי השמאי אלא, לציפיית הנישומים

אך שומה זו הייתה גבוהה בעיניי התובעים , משנערכה שומת היטל השבחה בהתאם לחוק

. עניין הוא לנו במחלוקת שמאית טהורה ולא במעשה רשלנות, שהגישו מצידם שומה נגדית

כים המשפטיים בהם נתבעה על ידי חיזוק לדבריה מוצאת הוועדה בעובדה שבמסגרת כל ההלי

בשל היעדר , רק כאשר נדחתה על הסף. לא טענו התובעים לרשלנות מצד הוועדה, התובעים

תביעה בה ביקשו , חיות' השופטת א' על ידי כב 0/71201א "בשתביעתם של התובעים ב, עילה

או אז פנו , "תרמית"ו, "הונאה", "הטעיה"התובעים לחייב את הוועדה לפצותם בשל עילות 

לא סברו התובעים כי , כך הוועדה, טרם לכן". רשלנות"התובעים ותבעו את הוועדה בגין עילת 

 .מעשי הוועדה ברשלנות יסודם

 

ך ציפייה טוענת הוועדה כי התובע הוא שבחר שלא לשלם מיידית את ההיטל מתו, לבסוף

אולם , התובעים יכלו לפעול להקטנת נזקיהם. להפחתתה ולכן הוא שאחראי לנזקיו הנטענים

שיקולים עסקיים מוטעים הם שגרמו לנזקיהם הנטענים של התובעים ולא התנהלות הוועדה 

 . שפעלה על פי דין ואף בסבירות

 

 דיון והכרעה

, מש בטענות התובעים כנגד הנתבעיםכי לא מצאתי כל מ, עוד בטרם אפרט את נימוקיי אציין

אין לי כל ספק כי מדובר בענייננו בסיכונים עסקיים . הן באשר לבנק והן באשר לוועדה, כך

יכלו בנסיבות , אשר כפי שפעלו לבסוף לרעת התובעים, סיכונים. שנטלו על שכמיהם התובעים

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%204297/01
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ול ולא הייתה מוגשת אחרות לפעול לטובתם ורווחיהם היו עולים על הפסדיהם ותביעה זו יכ

 .כלל

 

 חובת הבנק לשלם את היטל ההשבחה של הוועדה

סירב הבנק לשלם את היטל ההשבחה שנקבע על ידי הוועדה ושעמד , כאמור וכפי שפורט לעיל

מהסכום שנקבע ₪  ///,/0-כיוון שהיטל זה היה גבוה בכ, זאת עשה הבנק. ₪ ///,153על סך 

סירוב זה נעשה , לטענת התובעים. בין הבנק לתובעים ח אפס שלפיו נערך הסכם הליווי"בדו

, ושנית₪ מיליון  7.2ראשית משום שבאותה העת היו בידי הבנק בטחונות בסך , שלא כדין

, שבהסכם הליווי" שונות"משום שהבנק יכול היה לייחס את תשלום ההיטל העודף לסעיף ה

 .סעיף שנועד לכיסוי הוצאות בלתי צפויות

או  "מר אביגדורי":להלן)מנהל סניף הבנק בתקופה דנא , מר יורם אביגדורילעניין זה העיד 

 (:530' עמ 3/.20.8פרוטוקול )בחקירתו הנגדית ( "מנהל הסניף"

 

אתה מפנה לסעיף כזה , בסעיף שונות. אני אשאל אותך שאלה אחרת: ש"

 ?בדוח אפס

 .כ"יש בד: ת

 ?נכון, תוצאות שונות .(ב.צ  -כך במקור )הוא עוד לצפות : ש

 .כנראה: ת

 ?נכון, מעין רזרבה, במילה אחרת: ש

  ".כן, לדברים בלתי צפויים מראש, במילה אחרת: ת

 

בין אם , הם הציעו לבנק הצעות שונות לממן את דרישת ההיטל העודפת, לטענת התובעים

כי בהמשך  7או הסכמתו של התובע , לטובת הבנק 7באמצעות שיעבוד מכוניתו של תובע 

 (:7לתצהיר התובע  53-50' סע)כך בלשון התובע . מת הגימור של בניית הבתיםתופחת ר

 

ששוויו )הרכב שלי -שלפיה אשעבד לבנק דיסקונט את כלי, אפילו הצעתי"

 ".נדחתה על ידי בנק דיסקונט, (₪ 37,777-עמד על כ

 

 הבנק עמד בסירובו ודרש מהתובעים שהם ישלימו מכספם את הפרשי שומת ההיטל, לטענתם

 .וזאת ללא כל הסבר מניח את הדעת

 

 (:501' עמ 3/.20.8פרוטוקול )כך עולה מעדותו של מר אביגדורי בחקירה נגדית 



 סניף הוד השרון -מ"בנק דיסקונט לישראל בע' קרן חיים נ   //77110( א"ת)תא 

11  

 

 

תחשיב הבנק לדרישת )אתה כרגע מספר לנו על סמך המסמך הזה : ש"

שמסתבר שהוא לא  .((ב.צ-לתצהירו של אביגדורי' נספח ב)תשלום נוסף 

ות שיחה של חיים עם מינהלת בעקב, מה שהסברת לחיים קרן, שלהם

אלו תחשיבים בדיוק , ואני אומר לך שאתה בעצם לא יכול להעיד. האזור

שגרמו להם להביע בפניך את העמדה שבנספח , שהיו בפני מינהלת האזור

 .'ב

 ".אתה צודק -כמו שמנוסחת השאלה שלך: ת

 

מזה  לא חלה עליו כל חובה לשלם את היטל ההשבחה הגבוה, לטענת הבנק, מנגד

התובעים הם אלו שנמנעו מתשלום הסך הנוסף בסך , לדידו. ח אפס"שנקבע בדו

 .ובכך הביאו על עצמם את נזקיהם הנטענים₪  ///,/0

 

מיום , מר אביגדורי, למנהל הסניף 7תימוכין לטענה זו ניתן למצוא במכתבו של התובע 

ק לשלם את הפרש לא סבר בשעתו כי על הבנ 7ממנו ניתן להבין שאף התובע , 7.77.05

 (:לתצהירו של מר אביגדורי' נספח ג)השקלים  ///,/0

 

אני אאלץ לספוג ' במידה ואין אפשרות מבחינת הבנק לפעול לפי אפשרות ב"

במידה והבנק יוכל לפעול לפי . ולהמשיך בפרויקט₪  17,777הפסד של 

שכן אין מניעה מצידי לשלם בונוס מוסכם מהרווח שיתקבל ' אפשרות ב

הדגשה שלי )". ח אפס"ה זה הבנק בא לקראתי מעבר לנדרש לפי דובמקר

 .(ב.צ

 

ידע שעל הבנק לא חלה כל חובה לשלם לו את הפרש היטל  7מלשון המכתב נלמד כי התובע 

 (:18' עמ 5/.72./2פרוטוקול ) 7בלשונו של תובע . ההשבחה הנדרש

 

דה דרשה בגלל שמצד אחר בווע, הנסיבות הן שהפרויקט היה למעשה תקוע"

ומצד שני , ח אפס"הרבה מעבר לדו, ח אפס"ממני סכום שהוא לא כלול בדו

ח אפס לא "בגלל שבאמת בדו, הבנק לא היה מוכן לממן את הסכום הזה

 .(ב.הדגשה שלי צ). "מופיע הסכום הזה
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יכול היה להמשיך בפרויקט ללא כל  7כי התובע , ניתן ללמוד מהפרוטוקול, לטענת הבנק

שהוא נוטל על עצמו את תשלום הפרש היטל ההשבחה ובכך למנוע את הנזקים תוך , עיכוב

כי באותה עת  7כי בחקירתו הנגדית העיד התובע , למותר לציין. להם טוענים התובעים כעת

 . לא היו לו האמצעים הכספיים לתשלום סכום זה

 

 (:750' עמ 0/.87.5פרוטוקול )בלשון התובע 

 

אם היית מביא אז ₪  17,777תי שבסכום של אבל לפחות אתה מסכים אי: ש"

 ?נכון, מהבית היינו פותרים את כל הבעיה

 .אבל הסכום לא היה ברשותי, נכון: ת

 ?ולא יכולת לממן את הסכום הזה: ש

 ...".במפורש לא,לא: ת

 

מן הבנק לשלם את שומת הוועדה ניתן ללמוד מדבריו של  7על בקשתו הראשונה של תובע 

 (:711' עמ 0/.87.5פרוטוקול )נגדית בחקירתו ה 7תובע 

 

בוא תגיד לי מתי פנית לראשונה לבנק בעניין הזה של הדרישה : ש"

 ? המופרזת לדעתך של היטל ההשבחה

להערכתי תוך שבועיים מרגע שנדרשתי לשלם את הסכום הזה מהוועדה : ת

אמר , ספקטור ירון, המקומית וכמובן שבהתחלה קודם כל המפקח של הבנק

כום מופרז לחלוטין ולא סביר שהוא בדק לפני זה ואין סכומים כאלה לי שהס

כך שהוא הנחה אותי לא לשלם , בקריית אונו ועלי לא לשלם את הסכום הזה

 ".את הסכום הזה מיידית

 

כי לא חלה עליו כל חובה לשלם את היטל , מקובלת עלי טענת הבנק, לסיכום דיון בנושא זה

ניתן ללמוד כי , המוזכרים לעיל, וממכתבו 7מדברי התובע . י הוועדה"ההשבחה כפי שנקבע ע

זאת משום שסכום זה , השקלים ///,/0לא ציפה מהבנק לשלם באופן מיידי את  7אף התובע 

 .ח האפס של הפרויקט"חרג באופן משמעותי מן הערכת השומה בדו

תייחס השקלים הינה דרישה סבירה בה ///,/0דרישת הבנק מן התובעים להשלים את סך 

בעוד שעל הבנק לא , אדגיש. לגובה שומת הוועדה ובהתייחס לעלותו הכוללת של הפרויקט

ברי לכל , ח האפס של הפרויקט"מוטלת כל חובה נוספת לשלם הוצאות שאינן קבועות בדו
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היא , ח אפס לבין שומת הוועדה"שבחירת התובעים שלא לשלם את ההפרש בין הערכת דו

 . הפרויקט שהביאה לבסוף לעיכובו של

 

. על מנת לשלם את ההפרש₪  ///,/0לא הוכיחו כי באותה עת לא היו באמתחתם , התובעים

לא הגישו  2,8תובעים , לא מקובלת עלי טענת התובעים לפיה לא עמדו בנטל תשלום זה שהרי

, נדמה כי התובעים, יתר על כן. תצהירים ולא העידו בפני על יכולתם הכלכלית באותה עת

בחרו מרצון שלא לשלם את הפרש היטל ההשבחה ועל כן אין , צת השמאי ספקטורבשמעם לע

שאין הבנק , כעולה מעדותו וממכתבו 7גם לתובע , שהרי ברור לכל, להם אלא להלין על עצמם

 .חייב ליטול על עצמו התחייבויות שלא התחייב להן בהסכם הליווי

 

 מכירה מוקדמת של הנכס

, את הפסדיהם ונזקיהם בעת שהפרויקט נקלע למבוי סתום במטרה למזער, לטענת התובעים

ביקשו  7005בסוף שנת , עקב שומת הוועדה ועקב אי יכולתם לשלם את הפרש היטל ההשבחה

הבנק סירב , לדידם. $ ///,/17תמורת סך של , מבלי לבנות עליו, או מחציתו, למכור את הנכס

במטרה למנוע מהתובעים להשתחרר ו" ספקולציה בנכסים"בנימוק כי מדובר ב, להצעה זו

 . מהסכם הליווי

 

 (:070' עמ 3/.20.8פרוטוקול )מנהל הסניף , העיד על כך מר אביגדורי

 

אתה זוכר כשקרן לא ראה את הפיתרון לבעיה של ההיטל ההשבחה : ש"

 , ככה בלי, כמו שהוא, הוא הציע לך שהוא ימכור את הנכס, באופק

 . זכור במעומעם: ת

 .שאתה לא הסכמת לזה, בוודאי זוכר במעומעם או שלאואתה גם : ש

 ".הבנק לא הסכים לזה: ת

 

לסיכומי  5' ראו להלן עמ. התובעים הציגו ומיקדו את טענתם בנושא זה בסיכומיהם

 : התובעים

 

שהוא , הבנק רצה להרוויח מהסכם הליווי את הריביות: מילים אחרות.."

בלי לבצע את הבניה , ת ממנוולא לאפשר לתובעים לצא, תכנן להפיק ממנו

זמן קצר , אלא רק בכך שהם רכשו אותו במחיר אחד וימכרו אותו, שתוכננה

 ".לאחר מכן במחיר אחר
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טרם סיום , או מחציתו, מקובלת עלי טענת התובעים כי הבנק סירב לאשר את מכירת הנכס

הייתה זו ,  ובתוכצד להסכם הליווי וכיוון שהנכס נשוא הפרויקט שועבד לט, עם זאת. הבניה

. זכותו של הבנק לסרב להצעתם זו של התובעים ולעמוד על מילוי הסכם הליווי ככתבו וכלשונו

א "עראו . )ברי לכל כי סירוב זה ועמידה דווקנית על זכות חוזית אינה עולה כדי חוסר תום לב

, 251( 5)ו"ד  מ"פ, פרידמן' חשל נ 03073א "ע; 558, 588( 2)ד מ"פ, אלון' תור נ -קן 038521

203 .) 

 

להפסיד את הרווחים הצפויים ממימוש הסכם , כי אין הבנק חייב לצאת מגדרו, אוסיף ואדגיש

שבין אם ביקשו לבטל את הפרויקט עקב , י וכל זאת על מנת להיטיב עם התובעיםהליוו

הרי , או שנמלכו בדעתם מלהשלים את הפרויקט מסיבותיהם הם0חששותיהם מהפסדים ו

 . שלא הצליחו להוכיח את רשלנותו של הבנק או את אי סבירותו של הסירוב למכירת הנכס

 

 הארכת תקופת הסכם הליווי

תום , קרי, 7000היה על הבנק להאריך את תקופת הסכם הליווי מעבר לשנת , יםלטענת התובע

לפיהן יגלה הבנק , זאת בהתבסס על הבטחות בעל פה מצד מנהל הסניף, תקופת הסכם הליווי

שעל אף שתקופת הסכם הליווי , כך. כלפי התובעים ויתאים עצמו לצרכי הפרויקט" גמישות"

שנים ולא לחייב את  1-ה להאריך את תקופת ההסכם לעל הבנק הי, חודשים 73עמדה על 

 .חשבון הפרויקט בריביות ובעמלות גבוהות

 

שהבנק יפגין גמישות , הבנק טוען כי לא הובטח לתובעים בעל פה ומחוץ להסכם הליווי, מנגד

והארכת תקופת ( יהא גובהו אשר יהא)תשלום היטל ההשבחה : ואורך רוח בסוגיות כגון

 . ל שיידרשהסכם הליווי ככ

 

 :לתצהירו 1בסעיף , עמד על כך מנהל הסניף מר אביגדורי

לתצהירו כאילו אמרתי לו שאין הבנק  23אין שחר לדברים שמייחס לי התובע בסעיף "

 ".'וכו" גמיש"שהוא יהיה , מקפיד על האות הכתובה

 

ל פרוטוקו)נדרש מנהל הסניף לנושא וטען בלשונו , גם בחקירתו הנגדית בבית המשפט

 (: 523' עמ 1/.20.72

 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-N-2-533-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-N-2-533-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NE-5-257-L.doc
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אולי אני דיברתי עם קרן על דברים שאינם קשורים לליווי והבטחתי לו "

, אבל בקשר לפרויקט הספציפי הזה. אני לא זוכר -וסיכמתי איתו על דברים

 ".מצוי בהסכם הליווי, כל מה שסוכם עם מר קרן, נשוא התביעה

 

, סלע המחלוקת בין הצדדים. ך שבכתבפ כנגד מסמ"טענות אלה של התובעים הינן טענות שבע

הינו החלת הסכם הליווי שנחתם בין הצדדים או שמא אותו הסכם הינו רק בסיס להסכמות 

והבטחות מרחיקות לכת שהציע הבנק ביד רחבה לתובעים במהלך המשא ומתן לכריתת 

 .הסכם הליווי

 

פיה כל שסוכם בין ל, התשובה למחלוקת זו נוטה בבירור לעבר עמדת הבנק, אני סבורה כי

הסכם הליווי שנחתם בין הצדדים נוקב במועד סיום הפרויקט . הצדדים הועלה על הכתב

מועד פירעון האשראי שניתן לתובעים נקבע (. להסכם הליווי 1.5' ס) 87.72.00בתאריך 

 . חודשים כדרושים לסיום הפרויקט 72-ח האפס נוקב ב"דו, בנוסף. 87.8.01לתאריך 

פים אלה הסכימו הצדדים שכל חריגה מהסכמות אלה תגרור אחריה הפקעת בהתבסס על סעי

אחד מהאירועים בו נוקב הסכם הליווי ככזה . זכויותיהם של התובעים והעברתן לידי הבנק

אי התחלת "בו נקבע כי ( א) 3' מופיע בס, שיהווה הפרה ויפקיע את זכויות התובעים בנכס

 . ה הפרהתהוו, "1.1.11ביצוע הפרויקט עד ליום 

או , הצדדים עמדו על חובותיהם וזכויותיהם באופן דווקני ולא השאירו דבר ליד המקרה

אני סבורה , משכך הם פני הדברים. פ אחרות המאיינות את סעיפי הסכם הליווי"להסכמות בע

בפרט לא כשמדובר , פ בינם ובין הבנק"כי אין לקבל את טענת התובעים לעניין ההסכמות בע

. זה בין הצדדים לתקופה ארוכה מאוד מהקבוע  בהסכם הליווי בין הצדדיםבהארכת החו

דבר , היה דורש תיקון כולל של הסכם הליווי, אם היה יוצא אל הפועל, שינוי חוזי שכזה

 .שהבנק וודאי היה מתנגד לו

 

הוסכם , "לבוא לקראת התובעים"או " גמישות"טענת התובעים כאילו בהבטחת מנהל הסניף 

לא ברור מה פשר , בעניינינו. הינה טענה מופרכת, ים על הארכת החוזה בעת הצורךבין הצדד

לא , בנוסף. שנמסרו לתובעים טרם החתימה על הסכם הליווי, אם היו כאלה בכלל, ההבטחות

היכולה ללמד על הגמישות שהובטחה , הוצגה כל התנהגות מצד הבנק ונושאי המשרה בו

 .טענות התובעים בעניין זה על כן לא אוכל לקבל את, לתובעים

הינה כי היה מקום להאריך את תקופת , טענתם הנוספת והאחרונה של התובעים כלפי הבנק

אשר אינן , בנסיבות של כוח עליון": להסכם הקובע 1.1' הסכם הליווי בהתבסס על ס
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תוארך התקופה לביצוע , לעיל 0.4' מאפשרות את עמידתנו בתנאים הקבועים בס

 ".נו על פי כתב זה בהתאמה לתקופות בהן שררו הנסיבות דלעילהתחייבויותי

 

התובעים טוענים כי היה על הבנק להאריך את הסכם הליווי לאור העובדה כי שומת הוועדה 

אשר לא " כוח עליון"בשל , כך לטענתם, העיכוב בבניה ארע. הייתה חריגה בצורה משמעותית

 .   יכלו התובעים לצפותו ולהיערך אליו

 

נלמד מחומר הראיות שהוגש בפני כי בידי התובע . אה לי כי אין כל ממש בטענת התובעיםנר

השקלים ולהמשיך בפרויקט או לעכב את  ///,/0עמדה האפשרות האם לשלם את סך 

, בנוסף. ברי לכל כי אין המדובר בנסיבות של כוח עליון שהוא בלתי ניתן למניעה. הפרויקט

כן את טענותיהם העיקריות של התובעים לפיהן הפר הבנק את מרוקנת מתו" כוח עליון"טענת 

פוטרות את הבנק מאחריות " כוח עליון"משום שנסיבות , הסכם הליווי ונהג כלפיהם ברשלנות

בוודאי לא , הרי שלא נגרם כל עיכוב בהשלמת הפרויקט, לחילופי חילופין. לעיכוב הפרויקט

', 00למת הפרויקט הסתיימה עד סוף שנת הש. כזה שמצדיק את הארכת תקופת הסכם הליווי

 . מועד פקיעת הסכם הליווי המקורי

 

, קרי, "כוח עליון"כי תובע המבקש להצביע על נסיבות המצדיקות התקיימות , למותר לציין

שומה עליו , נסיבות חיצוניות בלתי צפויות אשר במועד כריתת ההסכם לא ניתן היה לצפותן

במרוצת השנים בתי המשפט בישראל דחו פעם . בטיעוניו אלו לספק נתונים עובדתיים שיתמכו

התקוממויות עממיות וכן לגבי , זאת אף במקרים של מלחמה, "כוח עליון"אחר פעם את טענת 

, כהן' בן חיים נ 011101א "עראו )אי הסכמת צד חיצוני להסכם להעברת זכויות במקרקעין 

 821-828' עמ, 8/0( 7) ד לח"פ, ארי-גוב' גולדשטיין נ 03/113א "ע; /517-51' עמ, 501( 7)ד לד"פ

 .) 

 

ים אשר לא ניתן לצפותם כי סיבוכים או קשיים עסקיים רגילים אינם אירוע, מובן מאליו

הנטייה בפסיקה היא לראות מפר כמי שהיה צריך לצפות אירועים מסכלים שכיחים . מראש

מובן הוא שבעסקה , בעניינינו. או אירועים מסכלים שהיה ניתן לצפות בנסיבות העסקה

, יכול והיטל ההשבחה שיוטל על הרוכש יהא גבוה מכפי שנצפה, להעברת זכויות במקרקעין

 ".כוח עליון"כדי להוות בסיס לטענת , ין בכךאך א

 

 "נזקי מימון בגין עיכוב הפרויקט"

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20767/77&Pvol=לד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20767/77&Pvol=לד
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-LG-1-309-L.doc
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נגרמו לתובעים נזקי מימון בסך , כתוצאה מהעיכוב לו גרמו הבנק והוועדה, לטענות התובעים

ונזקים כתוצאה מירידת שווי הנכס עקב העיכוב בהשלמת הפרויקט בסך של ₪  3/3,323של 

7,122,1// ₪  . 

 

במקום , ם טוענים כי בשל העיכוב בבניה החליטו התובעים לבנות בית אחד על הנכסהתובעי

 7000התברר כי כבר בחודש אפריל  7בחקירתו של התובע , עם זאת. שני בתים כמתוכנן

 .החליט שלא לבנות את הבית הנוסף על הנכס

 

 (:/78' עמ 0/.78.2פרוטוקול ) 7ובלשונו של התובע 

 

היטל ההשבחה שולם לשני . לבנות שני בתים ידעתי שאני לא מתחיל”

  ”.אבל לא גיבשתי את עצמי בוודאות, בתים

 

התובעים עמדו ביעד להשלמת הפרויקט על פי , כמפורט בהרחבה לעיל, נוסף על כך

, 87.72.00כאשר השלימו את בניית הפרויקט לפני תאריך , התחייבויותיהם בהסכם הליווי

 .י לסיום הפרויקטשהוא  תאריך היעד בהסכם הליוו

 

עדיין הצליחו , י התובעים"אפילו אם הבנק או הוועדה היו אחראיים לעיכוב הנטען ע, משמע

 . התובעים לסיים את השלמת הפרויקט במסגרת הזמן שנקצב לכך בהסכם הליווי

וזאת גם הייתה התחייבותם ' 00התובעים העריכו כי תקופת הפרויקט תמשך עד לסוף שנת 

הפרויקט הושלם בעיכוב של שישה חודשים אך עדיין במסגרת המועדים , אכן. כלפי הבנק

 . הצפויים להשלמתו וכאשר הפרויקט עודנו רווחי

 

דשים שנגרם עקב חו 0אין באפשרותי לקבל את טענת התובעים כאילו אותו עיכוב של 

 . גרמו להפסדיהם הנטענים, כך לטענתם, התנהלות הוועדה והבנק

 

תקופה זו אכן גרמה , נכנס שוק המקרקעין בישראל לתקופת מיתון' 01בתחילת שנת , אכן

אך זהו סיכון עסקי אותו נטלו על עצמם התובעים כאשר החלו בתכנון , לירידת מחירים

אלא האחריות , כי לא היה הבנק אחראי לעיכוב הפרויקטמאחר שכבר קבעתי לעיל . הפרויקט

 . הרי שלא ניתן לייחס לבנק כל אחריות לעניין זה, לעיכוב הייתה נתונה בידי התובעים

לא הוכח כי העיכוב הנטען גרם לתובעים לסגת בהם  מכוונתם לבנות שני בתים על , בנוסף

 .וודאי לעניין זה לא גיבש דעתו באופן, 7כפי שהעיד על כך התובע . הנכס
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לא מצאתי כי יש לחייב את הנתבעים בהוצאות מימון שנגרמו כתוצאה מהעיכוב הנטען 

כמשקיעים סבירים במיזם , המדובר בהוצאות כספיות ובסיכונים כלכליים שהתובעים. בבניה

ני היו צריכים לראות לפניהם כאשר הם שוקלים את כל השיקולים הכלכליים וההשלכות "נדל

 .נית כגון זו"ות שבכניסה להרפתקה נדלהכספי

 

 על ידי הבנק" חיובים שלא כדין"

סכום הגבוה פי למעלה , כעלויות מימון₪  7,872,100הבנק גבה מהם סך של , לטענת התובעים

מכוח חובות האמון . ₪ ///,723העומד על סך של , ח אפס"מעשרה מהסכום הנקוב בדו

התובעים על הסכומים אותם הוא עתיד לחייב ואף היה עליו ליידע את , המוטלות על הבנק

 .ח אפס אינן משקפות את המציאות"להזהירם מראש כי עלויות המימון הקבועות בדו

 

. י הבנק"נושאים עיקריים לעניין חיוב הריבית ע 1חוות הדעת אותן הגישו הצדדים מציגות 

 . ת הדעת שבפניאפרט את המחלוקות בין המומחים בנושאים השונים ואכריע לאור חוו

 

 

 

  :ש"חיובים ריבית ועמלות הקצאת אשראי בחשבון העו. 7

בעמלות הקצאת , קרי חשבון הפרויקט, ש"התובעים טוענים כי הבנק חייב את חשבון העו

 . אשראי ובריבית בניגוד להסכם הליווי

 

יבית ח את חיובי העמלות ור"חישב רו( "ד התובעים"חוו":להלן)ח חרפק "בחוות דעתו של רו

ללא תוספת ריבית חריגה והכול כפי שנקבע , לשנה 2%החובה בהתאם לשיעור פריים בתוספת 

 . 0.00./8ועד ליום  3.0.05חישוב זה החל ביום . כך לטענתו, בהסכם הליווי

 

בתוספת ריבית והצמדה נכון , ₪ 23,707גבה הבנק שלא כדין , ח חרפק"י מסקנתו של רו"עפ

 . 87.72.00ליום 

ח חרפק התעלם מהתאריך בו אמורים היו התובעים לסיים את תשלום סכום "שרו ,דא עקא

 . 87.8.01קרי ביום , האשראי שניתן להם
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מחל הבנק על זכויותיו , מהראיות שהונחו בפני עולה כי לפנים משורת הדין, לא זאת אף זאת

קרי עד , והאריך את תקופת האשראי שניתנה לתובעים מעבר לתאריך הנקוב בהסכם הליווי

 . '01ספטמבר 

.  77.01./8שלח הבנק לתובעים מכתב הכולל דרישה לפירעון החוב עד ליום  1.0.01ביום 

" מתוך רצון טוב"נעשתה ' 01במכתב זה נרשם כי הארכת האשראי שנעשתה עד לספטמבר 

ד "לחוו 8'נספח א) 87.8.01ולמרות התחייבות התובעים לפרוע את מלוא  האשראי עד תאריך 

 (מטעם הבנק -רנפלדקו

 

 :28.0.7001אל הבנק מיום  7דוגמא לכך ניתן ללמוד ממכתבו של התובע 

 

אני מעוניין יותר מהבנק להביא את העסקה לידי סיום מהיר ביותר וזאת ”

הלחץ )עקב תום מועד החוזה בינינו וגם נוכח הריבית שאני משלם 

כומי הריבית האפקטיבי ביותר של הבנק הינו המכתבים שאני מקבל עם ס

 (".כל שבועיים

 

, במענה לדרישתם לקבלת אורכה נוספת, 1.0.01וראו מכתבו של הבנק אל התובעים מיום 

 (: מטעם הבנק -ח קורנפלד"ד רו"לחוו 8' נספח א)לכיסוי חובותיהם , שנייה במספר

 

, לאור הקשיים בהם נתקלתם לטענתכם במכירה רצונית של המקרקעין"

. חודשים נוספים 3-כנו את מועד הפירעון של חובכם לנענינו לבקשתכם והאר

מתוך רצון טוב .חודשים 3הינכם מבקשים מאיתנו אורכה נוספת של , עתה

 ...". 37.11.10אנו נענים לבקשתכם ומסכימים כי חובכם יפרע לנו עד ליום 

 

. כי היו אלה התובעים אשר לא עמדו בהתחייבויותיהם לכיסוי חובות האשראי לבנק, עולה

ד התובעים "מאחר וחוו, מסקנתי הינה כי טענתם של התובעים אינה מוצדקת בעניין זה

קרי לאחר , 87.8.01-בנושא זה מבוססת רובה ככולה על ריביות רגילות שנגבו מהם לאחר ה

 .המועד בו היו מחויבים התובעים להשיב את חובותיהם לבנק

 

אני מסכימה לחוות . בע בהסכם הליוויחושבו הריביות והעמלות כפי שנק, 87.8.01עד ליום 

, 00יולי -00לפיה חויבו התובעים בשגגה במהלך החודשים אוקטובר , ח קורנפלד"דעתו של רו

 87.72.00נכון ליום ₪  13./8,11בגין עמלות הקצאת אשראי בסך 
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ואילך חושבה הריבית בהתאם לשיעורי הריבית וקווי האשראי  87.8.01בתקופה שהחל מיום 

חודשים  3י הבנק לפנים משורת הדין במשך "הארכת תקופת האשראי ע. הבנק כדין בספרי

אינה מבטלת את זכותו של הבנק לגבות ריביות הגבוהות במידה , מעבר לקבוע בהסכם הליווי

 .בגין פיגור זה, מן הקבוע בהסכם הליווי

 

בגין עמלות ₪  1./38,11ישלם לתובעים סך של  7נתבע . לפיכך דין טענה זו להידחות בחלקה

 .87.72.00הקצאת אשראי נכון ליום 

 

 

 

 ח לפי שערים יציגים"ח לש"המרת הלוואות במט. 2

ח "לטענת התובעים פעל הבנק בניגוד להסכם הליווי בכך שחישב הפרשי שער בהלוואות במט

ח חרפק הלוואות "לטענת רו. במקום לפי שערים יציגים" שערי מכירה"או " שערי קנייה"לפי 

להסכם  0' בהתאם לס, ח שניתנו לתובעים היו צריכות להתבצע לפי השערים היציגים"במט

נכון , ₪ 723,110זכאים התובעים לחישובי ריבית והפרשי שער בסך , י חישוביו"עפ. הליווי

 .87.72.00ליום 

או מכירה ולא 0י שערי קנייה ו"ח בבנק נעשית עפ"המרת הלוואות במט, ח קרונפלד"לטענת רו

 .שערים יציגיםי "עפ

 

 :להסכם הליווי קובע כדלקמן 0' ס

 

ב רשומים לצורך הצמדת "סכומים בכתב זה הנקובים במטבע של דולר ארה"

ערכם בלבד ויש להתייחס אליהם ולבצע את כל הקשור בהם במטבע ישראלי 

י בנק ישראל ויהיה "ב המתפרסם ע"לפי שער המרה היציג של דולר ארה

  ".או בעת עשיית כל חישוב0וידוע בעת הביצוע בפועל 

 

מכירה ולא לפי 0ח מבוצעות ללקוחות הבנקים לפי שערי קנייה "ח לש"המרות מט, ככלל

, להסכם הליווי נקבע כי התובעים יחתמו על כל מסמכי האשראי 1.7' בס. שערים יציגים

 השעבודים וטופסי פתיחת חשבון כמקובל בבנק בעסקאות מסוג זה ומסמכים אלה יהיו חלק

 .בלתי נפרד מהסכם הליווי
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טופס תנאים כלליים לניהול חשבונות דביטוריים במטבע "חתמו התובעים על  20.1.05ביום 

( ב) 20' כמוגדר בס, בו נקבע כי העסקאות יבוצעו בהתאם לשערים המקובלים בבנק, "חוץ

 .לטופס ובתוספת עמלות חליפין

 

 :דלהלןכ" השער המקובל בבנק"מגדיר את המונח ( ב) 20' ס

 

כל רכישה של מטבע חוץ בעבור הלקוחות או חיוב חשבון הלקוחות לגבי "

השער הגבוה ביותר שבוא ינהג  -במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ

למכור ללקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת , בעת הרלוונטית, הבנק

 תשלומי חובה  או, היטל, מטבע ישראלי בתוספת עמלת חליפין לכל מס

השער הנמוך ביותר  -ב ולגבי כל מכירה של מטבע חוץ"תשלומים אחרים וכיו

שבור ינהג הבנק בעת הרלוונטית לקנות מלקוחותיו תמורת מטבע ישראלי 

תשלומי , היטל, וכל מס, את מטבע החוץ הרלוונטי בניקוי עמלת חליפין

אישור בכתב של פקיד כלשהו של הבנק . ב"חובה או תשלומים אחרים וכיו

בעת הרלוונטית ישמש הוכחה מספקת כלפי , לגבי השער המקובל בבנק

 .(ב.הדגשה שלי צ)". הלקוחות

 

 3ו "ל -7ו"נספחים ל)ח "חתמו התובעים על טפסי בקשות לקבלת הלוואות במט, בנוסף

 :בהם נרשם כי( ד של קורנפלד"לחוו

 

כאשר החשבון לחיוב הינו בשקלים תבוצע ההמרה לפי שער המכירה של "

נהוג אצלכם ביום ביצוע ח ההלוואה לגבי העברות והמחאות שיהיה "טמ

 ".בתוספת עמלה והיטל שיהיו נהוגים באותה עתההמרה 

 

 :ל נקבע כי"לטפסים הנ 78בסעיף 

 

כל ההוצאות הכרוכות במתן ההלוואה ובביצוע הוראותינו אלה יחולו עלינו "

בעמלות המגיעות ואתם תהיו זכאים לחייב כל חשבון שלנו בהוצאות אלה ו

 ".בהתאם לתעריף המקובל אצלכםלנו 

   

להסכם הליווי קובע אך ורק כי הסכומים בהסכם הנקובים במטבע  0' כי ס, יוצא מן האמור

בעוד שבכל , עבור הקצאת האשראי, רשומים לצורך הצמדת ערכם בלבד, ב"של דולר ארה
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הומרו הכספים , ואותהלוואותיהם והטפסים עליהם חתמו התובעים לצורך קבלת ההלו

 .קרי שערי קנייה ומכירה, בהתאם לשערים המקובלים בבנק עבור לקוחותיו

 

 8'ספח דנ)לבנק  308003במכתבו של התובע מיום . נדמה כי אין טוב יותר ממראה עיניים

מבקש התובע כי הבנק יקטין את ההלוואה הדולרית שהשתחררה וזאת ( ד קורנפלד"לחוו

 -7'נספחים ד, ראו גם" )מכירה מינימאלי0 ש לבצע זאת בשער קנייהבסיכום עם יורם אבק"

 (.ד קורנפלד"לחוו 2'ד

ח "הבין היטב שהמרות מט 7מעידים כי תובע , כמו טפסי ההלוואה עליהם חתם, מכתב זה

מכירה ולא לפי שערים יציגים והיה גם מודע לפערים בין שערי 0מבוצעות לפי שערי קנייה 

 . ם היציגיםמכירה לשערי0 הקנייה

 

הרי שמרבית דרישתם להחזר , להסכם הליווי 0' גם אם אקבל את פירושם של התובעים לס

שהרי , ב"מתבססת על הלוואות שנתקבלו בפרנק שוויצרי ובפרנק צרפתי ולא בדולר ארה

 .לא חל 0' לגביהם בוודאי אין כל חולק שס

 

 .אני קובעת כי הבנק לא הפר את שנקבע בין הצדדים, לפיכך

 

 :7001אוגוסט  -העמדת הלוואות שקליות לתקופות קצרות בתקופה אפריל. 8

העמיד  87.3.01ועד  87.8.01 -נגרם להם נזק כתוצאה מכך שבתקופה שבין ה, לטענת התובעים

הבנק לרשות התובעים הלוואות שקליות שהריבית בגינן נזקפה ונצטברה במהלך התקופה 

 .חודשים 1ת שהריבית בגינה תפרע רק לאחר במקום העמדת הלוואה אח, מספר פעמים

נכון ליום ₪  18,002הרי שהתובעים זכאים להחזרי ריבית בסך , ח חרפק"על פי חישובי רו

87.72.00 . 

ח "ש הלוואות מט"נפרעו לחובת חשבון העו 87.8.01הבנק טוען כי מאחר ובתאריך , מנגד

לפרוע את כל , להסכם הליווי 0' י ס"שנטלו התובעים וזאת לאור התחייבות התובעים עפ

העניק הבנק לתובעים  87.3.01ועד  0.1.01בתקופה מיום . 87.8.01חובותיהם לבנק עד תאריך 

, ₪ ///,2,330הועמדה הלוואה לרשות התובעים על סך  0.1.01ביום . הלוואות שקליות

 . 1.5.01שנפרעה בתשלום אחד בתאריך 

 ON-CALLספר הלוואות לרשות התובעים מסוג הועמדו מ 87.3.01ועד תאריך  0.5.01מיום 

 . לתקופות זמן קצרות
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שתאמה תוספת מעל הפריים  71%נשאה ריבית שנתית בשיעור  0.1.01ההלוואה מתאריך 

 2%לעומת תוספת מעל הפריים בהתאם להסכם הליווי בשיעור , לשנה בלבד 7.0%בשיעור 

 . ה זובגין הלווא 1%./ -קרי הבנק גבה ריבית נמוכה ב, לשנה

האחרות שנטלו התובעים הוענקו לרוב בריבית בשיעור פריים בתוספת  ON-CALLהלוואות 

קרי הבנק לא חרג משיעור הריבית לו התחייב בהסכם , כפי שנקבע בהסכם הליווי, בשנה 2%

 .הליווי

, טענת התובעים מתמצה רובה ככולה בעובדה שבמקום להעניק לתובעים באותה תקופה

זאת על מנת לגבות , הבנק להעניק מספר הלוואות שקליות" בחר", חת בלבדהלוואה שקלית א

 .סכומי ריבית דריבית מן התובעים

 

 . אין באפשרותי לקבל את טענת התובעים

 

 0.1.01אשר ביקשו וקיבלו ביום  7,2מחומר הראיות שהונח בפני עולה כי היו אלה התובעים 

 (. ד קורנפלד"לחוו 7'נספח ה)₪  ///,2,330הלוואה שקלית על סך 

 

 :בזו הלשון 7ביקש תובע (  ד קורנפלד"לחוו 8'נספח ה) 1.0.01במכתבו לבנק מיום 

 ". 271130על כל הסכום בחשבון  ON-CALLאני מעוניין לבצע הלוואת "

 

תוך שהריבית מחושבת על בסיס מועד , התחייבו התובעים לשלם את ההלוואה( ב)ב  2בסעיף 

 .וקה המלא בפועלקבלת ההלוואה ועד לסיל

  

 . בשנה 71%ג חתמו התובעים כי הריבית שתגבה עבור ההלוואה תעמוד על סך  2בסעיף 

  

מן הבנק בזו  7ביקש תובע ( ד קורנפלד"לחוו 2' נספח ה) 27.5.01מיום  7במכתבו של התובע 

 :הלשון

 ". על הסכום ON-CALLאני מעוניין לבצע הלוואות "

 

הלוואה זו . ₪ ///,/2,05יק לתובעים הלוואה על סכום בסך נאות הבנק להענ, באותו יום

 . 71.1%נושאת ריבית שנתית על סך 

 

אשר ביקש וקיבל את אותן הלוואות  7מכל אלה עולה כי היו אלה התובעים ובפרט תובע 

אין הוא יכול לטעון היום כי הייתה זו חובתו של הבנק להעניק לו הלוואה . באופן בו הוענקו לו
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י הסכם הליווי חלף ועולה מחומר "בעוד שמועד החזרת האשראי עפ, כת טווחאחת ארו

הראיות כי התובע הוא זה אשר בחר לבקש מהבנק הלוואות קצרות מועד אלה עד למכירת 

 . הנכס

 

 עיכוב הפרויקט עקב אי מימון תשלום היטל השבחה. 1

עיל שהבנק לא אחראי שכן קבעתי ל, אינני נדרשת לדון בנזקם של התובעים בגין עניין זה

-בין אם עוכב בחצי שנה ובין אם עוכב ב, לנזקים אשר אירעו לתובעים לאור עיכוב הפרויקט

 .  חודשים 71

 

 לפירעון הלוואה 7003אי ביצוע הוראה טלפונית ממארס . 5

ונתן הוראה טלפונית לפירעון יתרה של הלוואה  21.8.03התקשר לבנק ביום , 7לטענת תובע 

על כך , 8.1.03י הבנק רק ביום "דא עקא שהוראתו בוצעה ע(. דולר /7/,/25-ך כבס)דולרית 

ציין בתצהירו כי זכור לו , מר יורם אביגדורי, גם המנהל דאז, שכן. אין מחלוקת בין הצדדים

 . התלונן בפניו על כך שהוראה טלפונית שנתן לא בוצעה בזמן 7שתובע 

 

מתמצה נזקם של התובעים , באותם ימים ספורים בגין עליית שער הדולר, ח חרפק"לטענת רו

זאת תוך , ח חרפק את הפרשי הריביות בהפרשי שער יציג"אף פה חישב רו. ₪ 21,571 -בכ

. חלף עבר לו זה מכבר, התעלמות מן העובדה כי מועד השבת כספי האשראי שניתן לתובעים

נק צריך להשיב ח התובעים כיצד חושב הסכום אותו הב"לא ניתן להבין בוודאות מדו

ח חרפק מבוססים על סכום ההלוואה המקורית "שכן חישוביו של רו, לתובעים הלכה למעשה

 . 21.8.03, קרי מיום אי ביצוע ההוראה, ולא כפי הנדרש 73.8.03מיום 

 

התובעים זכאים לסכום של  לפיו, ח קורנפלד לעניין זה"לפיכך אני מקבלת את חישובו של רו

 .87.72.00ום נכון לי₪  //70,5 -כ

 

 חיוב עמלות ניהול הפרויקט מראש ובניגוד למוסכם. 0

" עמלת ליווי פרויקט"לטענת התובעים נגרם להם נזק כתוצאה מחיוב החשבון מראש ב

כי הבנק , מאחר ולא צוין בהסכם הליווי, לטענתם. $  //0,1קרי , מעלות הפרויקט 7%בשיעור 

בות את העמלה במועד סיום הפרויקט ולא הרי שהיה על הבנק לג, יגבה עמלה זו מראש

 .קרי בהתאם לסכום האשראי שבו השתמשו התובעים בפועל, בראשיתו
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חוק פסיקת בצירוף שיערוך לפי הקבוע ב, י ההפרש בין העמלות"שווי סכום הנזק המשוערך עפ

 -על סך של כ,  ח חרפק"כך רו, עומד( "חוק ריבית":להלן) 7007 –א "תשכה, ריבית והצמדה

 .87.72.00נכון ליום ₪  /27,18

 7%עמלת ליווי בשיעור של "טוען הבנק כי בהסכם הליווי נקבע שהתובעים ישלמו , מנגד

להסכם הליווי כי  1.0' נקבע בס, בנוסף(. להסכם הליווי 5' ס" )פרויקטמהעלות הכוללת של ה

התוכניות ובמסגרת , במסגרת לוח הזמנים"התובעים מתחייבים לבצע את הפרויקט 

 (. ח אפס"בדו" )י המפקח"ההוצאות כפי שאלה נבדקו ע

 

, מעי וברוראני סבורה כי מכיוון שלא ניתן ללמוד מלשון ההסכם על מועד החיוב באופן חד מש

" עמלת הניהול"הרי שנלמד מהתנהגות התובעים כי בזמן אמת הסכימו לגביית התשלום בגין 

במהלך " עמלת הניהול"ראייה לכך הינה העובדה כי התובעים לא הלינו על גביית . מראש

, לא סביר בעיני שהבנק, יתר על כן. לפיכך ניתן לראות באי התנגדותם כאילו הסכימו, השנים

יוותר על  גביית מלוא העמלה , "עמלת הניהול"נמצאת , קורות רווחיו מהעסקהשבין מ

 .בהתאם לסכום האשראי שהעמיד לרשות התובעים

 

 .אני דוחה את טענתם זו של התובעים, לפיכך

 

 7001ח בדצמבר "עיכוב בהעמדת הלוואות במט. 1

ש את ההלוואות הבנק לא חיד, 0.72.01ועד ליום  7.72.01החל מיום , לטענת התובעים 

, התרה בפני הבנק 7זאת למרות שהתובע , ח וחייב את האשראי בריבית חריגה"צמודות המט

כי אי חידוש ההלוואות מעצים את הנזק שכבר נגרם ולכל הפחות ראוי לחדש את ההלוואות 

 .ח"צמודות המט

 

ן וכי לפנים משורת הדי, טען הבנק כי הוא מצידו בא לקראת התובעים והקל עימם, מנגד

 . האשראי שהועמד לתובעים היה לפי בקשתם והסכמתם

 

, לאחר תום מועד החזרת האשראי. נדמה כי אין כל ממש בטענותיהם של התובעים בעניין זה

, מהבנק שיואיל להאריך את האשראי מעבר לתאריך הנקוב בהסכם הליווי 7ביקש התובע 

 .הבנק כיבד את בקשתו לפנים משורת הדין. 87.8.01קרי 

ח וזאת לאור בקשתו הנוספת של "קיבלו התובעים הלוואות צמודות מט 87.3.01בתאריך 

 (.ד קורנפלד"לחוו 2'א)  21.3.01לבנק מיום  7תובע 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212_001.htm
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מכתב בו נענה הבנק לבקשת , כפי שכבר פורט לעיל, שלח הבנק לתובעים 1.0.01בתאריך 

ד "לחוו 8' נספח א)" ארכה אחרונה"ובתנאי מפורש שזו " רצון טוב"התובעים מתוך 

י הבנק על אף שלא היה "בקשות שכולן נענו בחיוב ע, אם בסאגת בקשות זו לא די(. קורנפלד

 7003שנפרעו עד יוני , 0.72.01ח נוספות בתאריך "הוענקו לתובעים הלוואות מט, חייב לקבלן

 .מכספים שנתקבלו ממכירת הנכסים

 

שכן כפי שהוכח , ם חוסר תום לב מובהקאני סבורה כי יש בדרישת התובעים בנושא זה משו

על אף שיכול היה , נעתר הבנק פעמים רבות לבקשות הארכה והקצאת אשראי לתובעים, לעיל

אך לא , לפעול למימוש כל נכסיהם המשועבדים של התובעים 7001כבר בתחילת חודש אפריל 

 . עשה כן ואף ניסה לעזור להם

 

 רשלנות הוועדה

: להלן)התרשלה משום שכאשר הזמינה מאת השמאי מר אלי ליפא  הוועדה , לטענת התובעים

היא לא יידעה אותו כי עליו , שומת היטל השבחה עבור נכס התובעים"( שמאי הוועדה"

בכך מנעה ממנו מידע מהותי שיש בו כדי להשפיע משמעותית על ". נוהג הפסול"להתחשב ב

 . גובה השומה שנקבעה

ובר ברשלנות בהליך הוצאת השומה אלא במחלוקת שמאית הוועדה טוענת כי אין המד, מנגד

לתוספת השלישית  71אשר דינה להתברר במסגרת הפרוצדורה הקבועה בסעיף , לגיטימית

ת בין שמאים סעיף זה קובע מנגנון של שומה מכרעת במקרה של מחלוק. חוק התכנון והבניהל

חוק התכנון לתוספת השלישית ל 71' שימוש בפרוצדורה הקבועה בס, לטענת הוועדה, ועל כן

 . אינו מהווה רשלנות של הוועדה והבניה

 

 71עה בסעיף התובעים תקפו את שומת הוועדה באמצעות הפרוצדורה הקבו, בעניינינו

ל בשורת פניות לבית המשפט ובהליכים משפטיים "הנ חוק התכנון והבניהלתוספת השלישית ל

כאשר האחרון שבהם צפוי להתקיים בבית המשפט המחוזי , המתקיימים זה למעלה מעשור

 (.0/37/80א "ע)

 

ההליכים המשפטיים הנוכחיים המתקיימים בבית המשפט דנים בשאלה האם בעניינם 

בקביעת שומת היטל ההשבחה על " נוהג הפסול"הספציפי של התובעים יש מקום להתחשב ב

לפיכך אין צורך כי , המחוזי שאלה זו תלויה ועומדת בפני בית המשפט. הנכס של התובעים

 . אדון בסוגיה זו

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201036/08
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 0/8738/18א "בש)מן הראוי לציין כי על פי פסק דינו של בית משפט השלום , יחד עם זאת

העומדת על , י המכריעאימץ השופט  את שומת השמא( טובי' השופט ח' מאת כב ,[פורסם בנבו]

 .₪ ///,870בעוד ששומת הוועדה עמדה על סך של , ₪ 00/,00סך של 

עניין הוא לנו בשאלה האם התרשלה הוועדה כאשר קבעה את שומת היטל ההשבחה , לפיכך 

לצורך הכרעה בשאלה . או שבענייננו מדובר במחלוקת שמאית גרידא, לתובעים כפי שקבעה

 .חוק התכנון והבניהלתוספת השלישית ל 71בנתיביו של סעיף  נדרש בית המשפט לפסוע, זו

 

 שומה שבטעות יסודה

ות דעת של שמאי מקרקעין אם היא מאפשר לוועדה לתקן חו חוק התכנון והבניהל( ו)71סעיף 

 :סבורה שטעות ביסודה

 

הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי "

התוכניות החלות על המקרקעין או הזכויות , הנתונים הפיזיים של המקרקעין, המקרקעין

 ".שיש לחייב במקרקעין

 

 :וזאת ממספר נימוקים לטענת הוועדה אין סעיף זה חל במקרה דנן 

 

משום שעל התיקון להסתמך על חוות דעת שמאי המוכיחה את הטעות ובעניינינו עומד  ראשית

 ".נוהג הפסול"לפיה אין להתחשב ב, שמאי הוועדה על נכונות שמאותו המקורית

 

על מנת שלא , השימוש בסעיף זה שמור למקרים קיצוניים ביותר בהם הטעות ברורה, שנית

 31עמדה זו קיבלה ביסוס בתיקון . ח לשינויים בשומה שלא באמצעות שומה מכרעתלפתוח פת

א "עוראה )המאפשר תיקונים טכניים בלבד ולא את תיקון השמאות  חוק התכנון והבניהל

 ,[פורסם בנבו] ,לא פורסם)הוועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה ' שרה ציפמן נ 0/87053

21.7/.2//1.)) 

 

על הוועדה להיזהר משימוש בסעיף זה משום שהוא מאפשר לוועדה להתערב בשיקול , שלישית

קצועי המוסמך על פי הוא הגורם המ, דעתו המקצועי של השמאי החיצוני אשר מונה מטעמה

 . התערבות זו צריכה להיות במשורה ולעיתים רחוקות. חוק התכנון והבניה

 

השומה נושא ".בטעות יסודה"אני מקבלת את טענת הוועדה כי לא מדובר בשומה אשר 

על ידי שמאי חיצוני לוועדה והוא תומך בדעתו  התביעה הינה שומה לגיטימית שנערכה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%20183043/03
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201958/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201958/03
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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ואף השמאי המכריע תמך " נוהג הפסול"לפיה אין מקום להתחשב ב, המקצועית אף כיום

השימוש בסעיף זה הינו נדיר ונועד ". נוהג הפסול"לפיה אין להתחשב ב, בעמדתו של מר ליפא

 . במיקום הנכס לאפשר לוועדה לתקן את שומתה בעיקר בנושאים טכניים כגון טעות

 

הוועדה המקומית ' ציפמן נ 0/87053א "עגרסטל  ב' הנשיאה השופטת ה' עמדה על כך כב

 :[פורסם בנבו], לתכנון ובניה רעננה

 

ון לתוספת השלישית טע( ה)10תיקון שומה על יסוד הוראות סעיף : ודוק"

ויש להיזהר שלא לעשות , תיקון שכזה מהווה הליך חריג. טעמים שיירשמו

, ככל שקיים מזור לטענות הנישום או הוועדה, בו שימוש לעיתים תכופות

מן הדין שיעשה רק במקרים , שימוש בסמכות זו. בגדרי ההליך הרגיל

 ".מיוחדים בלבד

 

תוצאה עליה , תר מתוצאותיהסבירות השומה תלויה בפרמטרים שהובילו לקביעתה אף יו

אין ספק כי שומת הוועדה גבוהה . דנים הצדדים בפני בית המשפט כבר למעלה מעשור

אך בד בבד אין ספק כי שומת התובעים נמוכה לאין שיעור , משומתו של השמאי המכריע

בעוד , ₪ 5,250לא סבירה בעיניי שומתם של התובעים שעמדה על סך .  מהשומה המכרעת

 ///,/81הוערך גובה היטל ההשבחה בסך של , ח האפס שעל בסיסו תוכנן הפרויקט"שלפי דו

יש משום טעות יסודית , לא מצאתי כי במחלוקת בין שתי שומות כפי שארע בעניינינו.  ₪

 . שחייבה את הוועדה לתקן את שומתה

 

 לבחון מהם השיקולים אשר הובילו לקביעת הסכום הקבוע בשומתו של, מן הראוי אם כן

הנמוך לעין , ₪ 00/,00סך של , קרי, ("השמאי המכריע":להלן)השמאי המכריע מר קמיל 

על אף ששניהם מחזיקים בדעה כי אין מקום , שיעור משומתו המקורית של שמאי הוועדה

שאלה זו תבחן על ידי בית המשפט בהליכי , אולם כפי שצוין לעיל, "נוהג הפסול"להתחשב ב

  . הערעור אשר טרם הסתיימו

 

 השפעת הוועדה על גובה השומה

התובעים טוענים כי הוועדה הסתירה במכוון משמאי הוועדה מידע מהותי בדבר קיומו של 

 ". מקרה מבחן"זאת במטרה לקבוע לתובעים שומה גבוהה במיוחד כ". נוהג הפסול"ה

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201958/03
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 ,אם הוועדה קובעת שומת היטל השבחה שאינה תואמת את ציפיות התובעים, לטענת הוועדה

השמאי החיצוני שמינתה הוועדה פעל . אין פירושו של דבר כי הוועדה התרשלה בתפקידה

 .באופן עצמאי ועל פי שיקול דעתו המקצועי בלבד

 

אין מעורבות ישירה , לוועדות המקומיות או נציגיהם. אני נוטה לקבל את טענת הוועדה

עות והזמנת שומות משלוחי הוד, החיובים, הם מנהלים את הרישומים, בקביעת השומות

, אותם שמאים מקבלים נתונים תכנוניים מהוועדה. מבעלי המקצוע שהם שמאי המקרקעין

י כל אלה קובעים את גובה "בודקים באופן עצמאי לחלוטין את שוק המקרקעין באותה עת ועפ

הן בעריכת חוות , עצמאותו המקצועית של השמאי מתבטאת לאורך ההליך. שומת ההשבחה

קביעותיו של . עריכת שומות אחרות של הבעלים והן בדיון בפני השמאי המכריעהן ב, דעתו

. בפרשנותו הסובייקטיבית למצב התכנוני באותו איזור, בין היתר, שמאי המקרקעין מושפעות

או להשיג עליהן מבחינה 0התוצאות אליהן מגיע השמאי הן תוצאות שניתן להגן עליהן ו

ית של שמאי מקרקעין מגיעה לעיתים תכופות אל בתי הערכתו המקצוע, בשל כך. מקצועית

לתוספת השלישית  71המשפט כאשר חלוקים השמאים על הערכתם וזאת בהתבסס על סעיף 

 .  חוק התכנון והבניהל

 

והביאה בחשבון התייחסות  אני סבורה כי שומת הוועדה במקרה הנדון הינה מפורטת

גם השומה המכרעת ". הנוהג הפסול"בהתעלם מנהגים לא חוקיים כגון , לתוכניות מאושרות

אימצה לכל אורך הדרך את העקרונות , שהעורך אותה הינו שמאי עצמאי וניטרלי, הראשונה

עה התערבותו היחידה של השמאי המכריע נג. שהנחו את שומת הוועדה לעניין הפרק התכנוני

 . %/2 -ל %/7לעניין ערכי שווי הנכס שנעו בין שתי השומות בין 

בפרט לאור מורכבות השומה , הפערים בשווי בין השומות סבירים לחלוטין, אני סבורה כי

 . והפרמטרים השונים של מרכיבי השומה

 

עדין נותרה פתוחה שאלת מעורבותה של הוועדה בקביעת גובה היטל ההשבחה של שומת 

לא הובאו בפני ראיות כלשהן . אף פה לא מצאתי כל ממש בטענות התובעים .הוועדה

 .מר ליפא, המוכיחות כי הוועדה הסתירה נתונים חיוניים משמאי הוועדה

  

 3/.71.1פרוטוקול "( )מר שטיין: "להלן)מזכיר הוועדה המקומית , העיד על כך ישראל שטיין

 (:171-175' ע

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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כך ]לא כל תיק צריך , י מוציא חוות דעתברגע ששמא. אנו הרי לא בודקים”

אנו כעיקרון בוועדה ... אני לא הולך ומשווה אותו לשומות אחרות, .[ב.צ –במקור 

 .”לא ערכנו שומה

 

 :כן הוסיף והעיד

 

. זה אף פעם לא אותו דבר. אחוז לפה ולשם 37או  17, יש תמיד פער בין השומות”

, אבל להגיד גבוהה במיוחד. גילאז יכול להיות שהייתה קצת יותר גבוהה מהר

 (.5-3' ש, לפרוטוקול הדיון 171' עמ). ”...אני לא יודע אם זה נכון

 

 (:123-120' עמ 3/.71.1פרוטוקול )ובהמשך עדותו 

 

כך ]אני מניח שקבל  ,קיבל את המידע התכנוני .[ב.צ –שמאי הוועדה ]כשהוא ”

 .םאת כל המידע התכנוני כולל את הביניי .[ב.צ –במקור 

 ?כולל: ש

 ,כולל אותם מידע הביניים: ת

 ?הנוהג הפסול: ש

הדגשה ) ”.אני לא יכול להגיד בבטחון היום שהוא קבל את זה. הנוהג הפסול: ת

 .(ב.שלי צ

  

 (:051' עמ 3/.20.8פרוטוקול )עורך שומת הוועדה , העיד על כך מר ליפא

 

מה שנקרא " להנוהג הפסו"של , מימים ימימה, ידעת כבר אז על קיומו: ש”

 ?נכון, שבגינו הכנת את השומה השנייה שלך, במרכאות

אבל אני לא יודע לתת לך תשובה , לדעתי ידעתי, קשה לי היום להשיב בדיעבד: ת

עובד , פקיד, קשה לי להאמין שמישהו היה לו אינטרס להסתיר...יותר מדויקת

 .(ב.גשה שלי צהד) .”בנושאים כאלה, לא נתקלתי שמסתיר מידע במכוון, בעירייה

 

אני דוחה את טענות התובעים כי הוועדה הסתירה מן השמאי מידע היכול להשפיע מהותית על 

כדי " נוהג הפסול"על אף העובדה שהוועדה ידעה שיש בקיומו של ה, זאת. גובה השומה

 . להשפיע על גובה השומה שתקבע
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. שים אמינים ומקצועייםהתרשמתי מעדויותיהם של השמאי ליפא ומר שטיין כי המדובר באנ

מעדויותיהם לא עולה כל הודאה כי מי מהם פעל שלא על פי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי 

 . או כי הוועדה השפיעה על גובה השומה בטרם נקבעה

התובעים לא הצליחו לבסס טענה זו והדבר כלל לא עולה מהמסכת הראייתית אשר הוצגה 

 . בפני

 

ופועלת  חוק התכנון והבניהת הינה רשות מנהלית שהוקמה מכוח הוועדה המקומי, נוסף על כך

שומת היטל ההשבחה נקבעת על ידי שמאים חיצוניים לוועדה וההליכים . על פי הוראותיו

קת שמאית המתגלה הפרוצדורה להכרעה במחלו. להשגה על קביעות השמאי קבועות בחוק

ל "הנ חוק התכנון והבניהלתוספת השלישית ל 71בין שמאים מצויה בהליכים הקבועים בסעיף 

יכולות להוות , אשר מתעוררות לרוב במקרים מסוג דנא, ואין מחלוקות שמאיות לגיטימיות

יוצא מזאת כי אין הוועדה רשאית להפעיל שיקול דעת מטעמה בכל . זיקיןבסיס לתביעות בנ

קביעה הפוכה מזו . כאשר לא מדובר בטעות בעריכת השומה, הנוגע לשומתם של התובעים

כאשר כל נישום  והבניה חוק התכנוןלתוספת השלישית ל 71תרוקן מכל תוכן את סעיף 

 . ששומת הוועדה אינה לטעמו יכול ויתבע את הוועדה בגין רשלנות

 

בית המשפט אינו בא בנעליה של רשויות התכנון , לפי ההלכה המבוססת בפסיקה, יתר על כן

לא בנקל יתערב בית המשפט . ואינו מעמיד את שיקול דעתו תחת שיקול דעתן המקצועי

התכנון והתערבותו מוגבלת למקרים בהם נפל בהחלטתן פגם מן  בהחלטותיהן של רשויות

חוסר תום , כגון חריגה מסמכות, הסוג המקים עילה להתערבות בית המשפט במעשה המנהלי

התנועה למען  0072821ץ "בג: וראה) הסבירות ממתחםניגוד עניינים או חריגה קיצונית , לב

 /001202ץ "בג; 013( 8)ד מה"פ, לתכנון ולבניה המועצה הארצית' איכות השלטון בישראל נ

' מילגרום נ 50/3217ם "עע; 117( 8)ד נ"פ, המועצה הארצית לתכנון ובניה' אדם טבע ודין נ

 (. [פורסם בנבו] (לא פורסם) מחוז ירושלים, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה

אני מקבלת את טענות הוועדה כי השומה נושא המחלוקת הינה שומה , לסיכום נקודה זו

אך לא נפל בהליכי עריכתה כל פגם המהווה טעות יסודית , עליה השיגו התובעים, לגיטימית

 . חוק התכנון והבניהלתוספת השלישית ל( ה) 71' כהגדרתה בס

 . אין מקום בעניין זה להתערבותו של בית המשפט, לפיכך

 

 העיכוב בתשלום היטל ההשבחה

שר הוועדה לא הקדישה ולו במעט מזמנה לשקילת סבירותה של השומה א, לטענת התובעים

 . הוצאה לתובעים

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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 :לתצהירו 81בסעיף  7הצהיר על כך התובע 

 

בכל . באותה העת הופתעתי נוכח תגובותיו האדישות של מר שטיין לפניותי”

שבעיניי היו חשובים , פעם שהייתי משוחח עמו ומביא בפניו את הדברים

ת והיה פוטר אותי בתשובו, הוא היה מגלה חוסר עניין אמיתי בדבריי, ונכונים

שניכר עליהן , וכיוצא בכאלה תשובות" זה מה שיש", "אין מה לעשות"כגון 

 ”.שכל מטרתן לשלוח אותי לדרכי

 

התובעים טוענים כי לאחר קביעת גובה היטל ההשבחה שעל התובעים היה לשלם על מנת 

היה על הוועדה להכיר בגובהה המופרז של השומה ולבדוק לעומק את , להתקדם בפרויקט

הוועדה לא עשתה כן ואף נמנעה מלהגיע להסדר , אולם. השומה ואת סבירותה אופן קבלת

 .חרף כל פניות התובעים, בדבר אופן תשלום השומה

 

 (:082' עמ 3/.20.8פרוטוקול )העיד על כך מר ליפא 

 

את השומה הראשונה , לאחר שהוצאת את חוות הדעת הראשונה שלך: ש”

, מר ישראל שטיין, על השומה הזאת ולפני שהחלו כל הליכי ההשגה]...[ שלך 

אם להפחית את היטל ההשבחה של , לא התייעץ איתך, מזכיר הוועדה

 ?התובעים

 ".לא התייעץ: ת

 

 ///,//8התובעים טוענים כי הציעו לוועדה לקבל ערבות בנקאית על ההפרש שמעבר לסך של 

לתוספת השלישית  (ד)71כאשר היא מבססת סירובה על סעיף , אך נתקלו בסירוב הוועדה, ₪

 .חוק התכנון והבניהל

 (:128-121' עמ 3/.71.1פרוטוקול )כפי שהעיד על כך מר שטיין 

 

במזומן ₪  377,777במהלך השיחות עם חיים קרן הוצעה הצעה שהוא ישלם ”

]...[ 

 ?ובהאז ההצעה הזו נראתה לך ט: ש

 ".אנחנו בזמנו נראתה לנו הצעה סבירה: ת

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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אשר הובילו , התנהגות הוועדה גרמה לעיכובים בתשלום היטל ההשבחה, לטענת התובעים

 .לעיכובים בהשלמת הפרויקט ולהפסדים כספיים

 

מאפשרים קביעת הסדרים על ידי הוועדה לפתרון סוגיות  חוק התכנון והבניהסעיפי , אכן

, שונויות במחלוקת בנוגעות לגובה ההיטלים הנקבעים כדי למנוע עיכובים בהעברת הזכויות

לחוק התכנון  /7-ו( ב)3, (א)3וראה סעיפים )כגון מתן ערובות להבטחת תשלום היטל ההשבחה 

 (. והבניה

 

חוק ל( א)3בהוראות סעיף  130' דן בעמ" השבחההיטל "המלומד הנריק רוסטוביץ בספרו 

 :התכנון והבניה

 

ועדות מקומיות רבות נוהגות להתנות את מתן היטל הבניה או האישור ”

להעברת הבעלות בתשלום היטל ההשבחה שאינו שנוי במחלוקת ובהמצאת 

בעשותה כן אין , לדעתנו. ית ליתרת סכום ההיטל השנוי במחלוקתערבות בנקא

, והיא מיישמת את הדין בדרך הנכונה, הוועדה המקומית חורגת מסמכותה

 ”.שכן דרך זו מיושמת בדיני מס אחרים

 

על אף שטרם נקבעה , חלה גם בעניינינו( א)3אני מקבלת את טענת התובעים כי הוראות סעיף 

טרה להפחית ככל הניתן עיכובים בהליך הוצאת ההיטל ובתשלומו על במ, זאת. שומה סופית

 . ידי התובעים

 

מן הראוי כי הרשות המנהלית תפעל , מכיוון שעסקינן בזכויות קנייניות ראשונות במעלה

בין היתר באמצעות קבלת פתרונות שיובילו , להפחתת עיכובים ופגיעות אפשריות בזכויות אלו

 . לקידום הפרויקט

 

' מ נ"חברת גזים קונסיליום השקעות ופיתוח בע //0337צ "בגין זה כבר נקבע בפסיקה בבעני

  :20, (7)ד מג"פ, הוועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות

 

לשרת את  לה כדירשות תכנון חייבת להיות ערה לכוח והסמכות המוענקים ”

ובאינטרס זה נכלל גם טיפול תוך זמן סביר בבקשות , האינטרס הציבורי

 .האזרח

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NB-1-029-L.doc
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הרי ניתן לנקוט בקשר לכך  .(ב.צ –כך במקור )אם האזרח חטא בחרידות 

מבחינה עניינית  אך הפנייה של כל אחד צריכה להידון]...[ הליכים משפטיים

קני  030770א "עוראה גם ) ”.להבין לחיוב ובין לשלי, כדי לתת תשובה הוגנת

 .121, (5)ד מו"פ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה ואח' בתים נ

 

 ? האמנם ביקשו התובעים להימנע מיצירת עיכובים בהשלמת הפרויקט שלהם

 

, בעים היה הסכום הנדרש לתשלום היטל ההשבחה באופן מיידיהוועדה טוענת כי בידי התו

 .אולם מסיבותיהם הם לא שילמו אותו וגרמו לעיכובים הנטענים

 

התובעים הם שבחרו שלא לשלם את היטל ההשבחה מכוח הוראה , כפי שנדון בהרחבה לעיל

 אשר הורה להם שלא לשלם את היטל ההשבחה כפי, שקיבלו מהשמאי מטעמם מר ספקטור

. בצירוף רצון התובעים עצמם לדחות את תחילת הפרויקט עד לסיום הבירורים בעניין, שנקבע

התובעים יכלו לשלם את היטל ההשבחה תחת מחאה ולהמשיך בקידום הפרויקט אך לא עשו 

 . לא היה מצוי באמתחתם באותה העת, ₪ ///,/0קרי , כן מכיוון שלטענתם סכום זה

שמע השמאי המכריע את טענות  78.72.05בתאריך . 21.0.05ם התובעים הגישו את שומתם ביו

 . 2.00./2ביום ₪  211,117הצדדים והגיש את שומתו המכרעת על סך 

 

במקום לשלם את שומת הוועדה תחת . לא מצאתי כל ממש אף בטענתם זו של התובעים

ר בחרו התובעים להמתין עד לבירו, כפי שמתיר החוק, מחאה ולהשיג עליה לאחר מכן

השמיעו את , ביקשו שומה מכרעת, הגישו שומה מטעמם, מחלוקתם בעניין שומת הוועדה

טיעוניהם בפני השמאי המכריע ורק לאחר קבלת השומה המכרעת הם בחרו לשלמה תחת 

הוועדה לא הערימה , ההיפך הוא הנכון, לא מצאתי כל חוסר סבירות מצד הוועדה. מחאה

החל מיום . הטיפול בבקשת התובעים לשומה המכרעת קשיים על הגשת שומת התובעים או על

כאשר , חודשים בלבד 5עד  1הגשת שומת התובעים ועד ליום הגשת השומה המכרעת חלפו 

איני . נתון שאין לוועדה כל השפעה עליו, מרבית הזמן הוקדשה לעריכת השומה המכרעת

החוק ואף תוך זמן יכולה לחייב את הוועדה בגין רשלנות על כך שפעלה בהתאם להוראות 

הוועדה הייתה קשובה לטענות התובעים ופעלה תוך זמן קצר , אני סבורה כי. סביר למדי

 .יחסית לבירור המחלוקת בעניין השומה

 

הוועדה איננה שותפתם העסקית של התובעים בפרויקט ואינה צריכה לשאת בנזקים הכספיים 

שבחה ובכך הביאו לעיכובים שנגרמו להם כאשר הם עצמם בחרו שלא לשלם את היטל הה

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NE-5-727-L.doc
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שהתקבלה , המדובר בהחלטה עסקית טהורה של התובעים. הנטענים בהשלמת הפרויקט

אשר מוטלת עליהם החובה לשאת , ח האפס"עורך דו, לאחר התייעצות עם מר ספקטור

 . בתוצאותיה

 

הרי שאין מקום לדון לעניין , משקבעתי שאין בהתנהלות הוועדה משום התנהגות רשלנית

 .נזק לו טענו התובעים שנגרם להם עקב התנהלות הוועדהה

 

 

 :כפי שהעיד על כך מר גליק

 

, כשהתעוררו הבעיות עם ההיטל ההשבחה, האם אתה זוכר, אז אני שואל: ש”

תנו לו למכור את , הוא עוד לא בנה עדיין, אתם יודעים מה: חיים קרן אמר

 ,המגרש

לא היה לו שום מניעה לעשות את , האבל הוא יכול לעשות את ז, אני לא זוכר: ת

 (.27-25' ש, לפרוטוקול הדיון 150' עמ) ”.זה

 

התובעים עמדו ביעד להשלמת הפרויקט על פי , כמפורט בהרחבה לעיל, נוסף על כך

כאשר השלימו את בניית הפרויקט בטרם חלוף שנתיים , התחייבויותיהם בהסכם הליווי

 . הימים שהוקצבו להם

 :7התובע כפי שהעיד על כך 

 

מבחינתי ההסכם היה כלכלי גם אם הוא נמשך על פני שנתיים , אתה אומר”

 ?ואפילו על פני ארבע

לפרוטוקול  275' עמ)” כן, אם הבנק היה פועל לפי הריביות כפי שהוא כתב. כן: ת

 (.22-20' ש, הדיון

 

 התובעים העריכו כי תקופת הפרויקט תמשך עד לארבע שנים וזאת גם הייתה, משמע

הפרויקט הושלם בעיכוב של שישה חודשים אך עדיין במסגרת , אכן. התחייבותם כלפי הבנק

 . המועדים הצפויים להשלמתו וכאשר הפרויקט עודנו רווחי
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( 7000יוני )אם הם היו משלימים את הפרויקט במועדו , כמפורט בכתבי טענות התובעים

בסופו של דבר נבנה , אולם. ח"ערכם בשכ, דולר ///,/01היה שווי כל אחד מהבתים , וכמתוכנן

 . דולר //,/32אשר תמורתו ותמורת המגרש עליו הוא בנוי התקבל סך של , בית אחד

או 0לא ברור מהו הנזק שנגרם לתובעים ומדוע האחראים לנזק זה הינם הבנק ו, בהמשך לכך

 . הוועדה

 

 סיכומם של דברים

 .דין התביעה להידחות ברובה

  

סכום זה ישא ריבית חוקית . כמפורט לעיל₪  13./28,21בנק בתשלום של אני מחייבת את ה

קרי יום חישוב הנזקים בכתב התביעה ועד ליום , 87.72.00והפרשי הצמדה החל מיום 

 . התשלום בפועל

 

ישאו כל צד  7אך בשל נסיבות העניין התובעים ונתבע , נדחתה ברובה 7התביעה נגד נתבע 

 .בא כוחוט "בהוצאותיו ובהוצאות שכ

 

סכום זה ישא ריבית , כפי שהוצאו בפועל 2ישאו בהוצאותיה של נתבעת , התובעים ביחד

ישלמו התובעים , כמו כן. והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל

 . מ"בתוספת מע₪  ///,/7ד בסך "ט עו"ביחד שכ 2לנתבעת 

 

 

  .ס ובדואר רשוםכ הצדדים בפק"המזכירות תמציא את פסק הדין לב

 

 

 כ הצדדים "בלשכתי בהיעדר ב( 2771ביולי  22)ט "תשס, באב' ניתן היום א

 

 

 //51013878-77110ברון צפורה 
 

5720817 

51013878                                                                                 
 שופטת, ברון צפורה

 

 .      0/.21.1הפצה מיום 0 מותר לפרסום

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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