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 פסק דין
 

 

: להלן)בשיתוף עם המשיבה  "(המינהל:" להלן)פרסם מינהל מקרקעי ישראל , 4991בשנת 

: להלן" )שכונת הארגזים"מכרז לפיתוח והחכרה של מתחם בתל אביב המכונה , "(העירייה"

 7ייחתם עם הזוכה הסכם פיתוח למשך , על פי תנאי המכרז"(. שכונת הארגזים"או " המתחם"

 . במסגרתו יבצע היזם בין היתר עבודות פיתוח והתקנת תשתיות ציבוריות, שנים

 

 . ונחתם בינן לבין המינהל הסכם פיתוח, עותרות ניגשו למכרז וזכו בוה

כתנאי למתן , העירייה דרשה. 0224בשנת , העותרות הגישו בקשה למתן היתר בנייה במיתחם

. וכן אגרת הנחת צינורות, כי העותרות ישלמו לה אגרת בנייה בגין שטח הבנין נושא ההיתר, ההיתר

יוער כי בשלב . והגישו את העתירה דנן, ות לשאת בתשלומים הללוהעותרות טענו כי אינן חייב

השופטת דותן קבעה בהחלטתה מיום ' כב. השופטת דותן' התקיים דיון בעתירה בפני כב, הראשון

ניתן ביום , לאחר מכן. כי היא אינה מתירה לעירייה לתקן את כתב התשובה שלה לעתירה, 05.0.21

: פסק הדין יכונה להלן)שקבל את העתירה באופן חלקי , דותן השופטת' פסק דינה של כב 0.3.21

 "(. פסק הדין הראשון"

 

הוגשו על ידי הצדדים ערעורים לבית המשפט , 05.0.21ועל ההחלטה מיום , על פסק הדין הראשון

קבל בית המשפט , 1.7.21בפסק דינו מיום . [פורסם בנבו] (4213771ם "עע, 4213401ם "עע)העליון 

כי יש , בית המשפט העליון קבע. וביטל את פסק הדין הראשון, העליון את הערעור על ההחלטה

מבוקש חשיבות ניכרת בבירור השאלות משום שלתיקון ה, להתיר לעירייה לתקן את תשובתה

http://www.nevo.co.il/Psika_word/minhali/mm02001354-21.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/04051280-m11.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/04051280-m11.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%205128/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%205674/04
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וכי הדיון בעתירה יימשך לאחר מכן , נקבע כי העירייה תגיש כתב תגובה מתוקן. השנויות במחלוקת

 . בפני בית המשפט לעניינים מנהליים

 

נחקרו מצהירי הצדדים בישיבת , כאשר במסגרת הדיון שהתקיים בפניי, הדיון בעתירה הועבר אלי

 . הוגשו סיכומי הצדדים, ומשהסתבר כי הצדדים לא הגיעו להסכמה ,לאחר מכן. 0.7.29

 

 טענות הצדדים

וכי משום , העותרות טענו בסיכומיהן כי העירייה הודתה שעבודות הפיתוח במיתחם בוצעו על ידיהן

עוד נטען כי הסכמת העותרות לשלם . כך גביית ההיטל על ידי העירייה בגין עבודות אלה אינו חוקי

העותרות טענו כי  יש . אינה מרפאה את הפגם שבאי החוקיות, ים חרף אי החוקיותאת ההיטל

 . השופטת דותן בפסק הדין הראשון בהקשר זה' להותיר על כנן את קביעותיה של כב

 

נטען כי פרשנות העירייה לסעיף זה אינה עולה בקנה אחד , לחוברת המכרז' לנספח ח 3' באשר לס

את הסעיף כמתיר לעירייה לגבות היטלים שהעירייה אינה זכאית  אין לפרש. עם כללי הפרשנות

שעיקר כאשר מדובר , "צד החלש"לזכות ה, יש לפרש את המסמך לרעת המנסח. לגבות אותם

 . בהתחייבות חד צדדית שלא נוהל לגביה משא ומתן

 

ין הנחת העותרות טענו כי העירייה הרחיבה את חזית המחלקות בטענתה לפיה ההיטל שנגבה מהן בג

יש , לגישת העותרות. נועד לכיסוי הוצאות הפיתוח בגין תשתיות על, בשיעור של שליש, הצנרת

 . לדחות טענה זו

 

לא היתה כוונה לגבות מהיזם אגרות  או , במקרה של מתחם שכונת הארגזים, לטענת העותרות

נזכר במפורש  נושא תשתיות העל לא. לא בגין תשתיות רגילות ולא בגין תשתיות על, היטלים

טענו העותרות כי מר , באשר לתצהירו ועדותו של מר פישלר בהקשר זה. במסמכי המכרז או בהסכם

אגרות "פישלר לא העלה את התיזה ביחס לחישוב הכלכלי מכוחו נגבה שיעור של שליש מהאגרות כ

כי , ו הודההן טענו גם כי מר פישלר  עצמ. לפני החלפת בא כוחה של העירייה, בתחילת הדרך, "על

הוא לא הורה לתקן את ניסוח , ואף שראה את מסמכי המכרז לפני שפורסמו, חרף עמדתו הנוכחית

 ". תשתיות על"כך שיכלול את המונח , ההסכם

 

הוא הוכחה פוזיטיבית כי , תנאי בסיסי לגביית אגרה, העותרות טענו כי על פי ההלכה הפסוקה

נקבע כי תנאי בסיסי , באשר לאגרת צנרת. עילה לחיובהמקימה , העירייה בצעה תשתית בזיקה לנכס

במקרה דנן . שהוצאות התקנתה חלות על הרשות המקומית, הוא הוכחת התקנת צנרת צמודה

העותרות הן . העירייה לא הצליחה להוכיח כי היא בצעה עבודות תשתית בזיקה לשכונת הארגזים

 . ע"בוהן אף בצעו עבודות מחוץ לשטח הת, שבצעו את העבודות

 

נערך בדיעבד על פי הערכות חסרות , כי תחשיב העירייה ביחס לתשתיות העל, העותרות טענו עוד

עוד נטען כי העירייה אינה מוסמכת . לא ניתן לגבות היטל על בסיס אומדן עלויות שרירותי. ביסוס

ייה החוק המסמיך אינו מסמיך את העיר. לגבות תשלום היטל בסכום שרירותי ללא הסמכה בחוק
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העירייה צריכה היתה להוכיח ". תשתיות על"לגבות היטל חלקי תחת הכותרת הערטילאית של 

 . והן את אופן החישוב החלקי, כאמור הן את ביצוע העבודות על ידיה

 

כי כאשר העירייה אינה מבצעת בעצמה את עבודות הנחת הצנרת וחיבורה , העותרות הוסיפו וטענו

חוזה רשות החורג ממסגרת , לגישת העותרות. זכאית לגבות היטליםאין היא , לצינורות הראשיים

. והעירייה אינה רשאית להסתמך על ההסכמה החוזית הנטענת עם העותרות, החוק הוא פסול

הוא נוסח על ידי העירייה . שהוצג בפני העותרות כמוצר מוגמר, מדובר לפי הטענה בחוזה אחיד

 . לשלם אגרות והיטלים בניגוד לדיןהעותרות לא הסכימו בשום שלב . והמינהל

 

במקרה דנן לא ניתנה הסכמה מפורשת של , (רובינשטייןד "פס)בניגוד לפסיקה אליה מפנה העירייה 

, לא ניתנה תמורה להסכמת העותרות. תוך מודעות לאי חוקיותו, העותרות לתשלום הבלתי חוקי

 . והעירייה לא הסתמכה על התשלום ולא שינתה מצבה לרעה

 

כי העירייה הסתמכה בטענותיה על חוק עזר שטרם היה בתוקף במועד , ותרות הוסיפו וטענוהע

-ג "תשס( אספקת מים)מדובר בחוק העזר לתל אביב יפו . הוצאת החיובים נושא הדיון בעתירה דנן

במועד החיוב בהיטלים היה בתוקף חוק העזר לתל אביב יפו "(. חוק העזר החדש: "להלן) 0225

בחוק העזר הישן נקבע כי ניתן להשית "(. חוק העזר הישן: "להלן) 4971 –ד "התשל( אספקת מים)

רק בחוק העזר החדש נקבע כי ההיטל נועד . חיוב כשבוצעה תשתית מים ישירה המשרתת את הנכס

 . לכסות גם את הוצאות העירייה מעבר לעלות הנחת הצנרת

 

נקבע כי  49.7.93הכספים של העירייה מיום טענה העותרת כי בהחלטת ועדת , באשר לאגרות הבנייה

החלטה זו לא . יינתן פטור מלא מאגרות פיתוח ואגרות בנייה ליזם שיפתח את שכונת הארגזים

 . והעותרות הסתמכו עליה בעת הגשת הצעת המכרז על ידיהן, בוטלה

 

לאור , כי העותרות חייבות לשלם את החיובים שהושתו עליהן, העירייה טענה בסיכומים מטעמה

' העירייה טענה כי המסמך שצורף כנספח ח. היותן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם הפיתוח

מבטא את הסיכום בין העירייה למינהל ביחס לפיתוח , "(מסמך הסיכום"שכונה )למסמכי המכרז 

רו העותרות יופט, למסמך הסיכום קבע כי בגין העבודות שהן יבצעו 3' ס. תשתיות במתחם ומימונן

, למעט תשלומי אגרות בניה, מחבות בגין על היטלי הפיתוח המיועדים למימון תשתיות עירוניות

 (. אספקת מים)ותשלומים המוטלים מכוח חוק העזר לתל אביב 

 

משום , למסמך הסיכום 3' העירייה טענה כי העותרות מנועות מלתקוף את תוקף ההתחייבות שבס

. והעותרות לא מחו כנגדו עובר להגשת הצעתן במכרז, זשמסמך הסיכום היה חלק ממסמכי המכר

, העותרות מנועות להתכחש למסמך גם משום שהוא התחייבות חוזית ששלובה בהסדר רחב יריעה

זהו הסדר המחליף את ההסדר הסטנדרטי לפיו העירייה מבצעת את . המעוגן במסמך הסיכום כולו

 . א עקרונית להסדר כזהבית המשפט העליון נתן גושפנק. כל עבודות הפיתוח

 

כך נפסק . עוד נטען כי בית המשפט העליון אף נתן גושפנקא בדיעבד להתחייבויות המתנות על הדין

כך קרה . כי הוא לא יבוטל כאשר אחד הצדדים הפיק ממנו את תמורתו, ביחס לחוזה בלתי חוקי
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הן אינם מבקשות  ויתרה מזאת, כאשר העותרות הפיקו את התמורה ממסמך הסיכום, במקרה דנן

מימון התשתיות תוצר הדין אינו , לגישת העירייה. אלא להחילו באופן חלקי, לבטל את המסמך

 . ולכן הוא ניתן להמרה בהסכם חליפי, הסדר קוגנטי

 

ככול שהעותרות מבקשות . אין לקבל את הטענה בדבר היותו של מסמך הסיכום חלק מחוזה אחיד

והן אף לא הודיעו על ביטולו של מסמך , א העלו טענה כזו בעתירההרי הן ל –" פגם ברצון"לטעון ל

הרי אין מדובר בנסיבות המצדיקות קבלת טענה , אם הן מבקשות לטעון לכפייה או אילוץ. הסיכום

היה מקום לקבל טענה דומה ביחס , לו היתה מתקבלת טענת העותרות בהקשר זה, יתרה מזאת. כזו

 . לכול המכרזים ומסמכיהם

 

שכן העותרות התחייבו לבצע עבודות , נטען כי החיובים שהושתו על העותרות הם סבירים לגופםעוד 

לכן הוטל על העותרות חיוב חלקי בלבד . ולא להשקיע בתשתיות על, פיתוח בתוך המתחם בלבד

פטור המשקף את חלקן של העותרות בהשקעה , כנגד פטור מלא ביתר ההיטלים, בחלק מהאגרות

זו ההסכמה זהושגה בינה , לגישת העירייה. לעומת ההשקעות בתשתיות העל, ותבתשתיות הצמוד

חרף דרישתה של העירייה לפיה יוענק פטור ליזן בשיעור של שני שליש מסך היטלי , לבין המינהל

 . הפיתוח

 

היטלי הפיתוח . מסמך הסיכום תואם את הרציונאל שבבסיס ההסדר הסטטוטורי, לגישת העירייה

ביצוע עצמי . הן תשתיות צמודות והן תשתיות על -ת כלל עלות התשתיות העירוניות נועדו לממן א

ההפחתה משקפת את ערך . של תשתיות אמור להפחית את החיוב בהיטל אך לא בהכרח לבטלו

 . לעומת כלל מערכת התשתיות הרלוונטית, החלק היחסי של העבודה

 

על פי . לא מימנה הקמת תשתיות על כלשהןהעותרת התקינה תשתיות צמודות במתחם אך , בענייננו

אין גם רלוונטיות . לא צוין במסמך הסיכום" תשתיות על"אין רלוונטיות לעובדה כי המונח , הטענה

שכן היטל על פי טיבו הוא צופה פני , לשאלה האם תשתיות העל ששירתו את המתחם היו קיימות

 . עבר ועתיד

 

אגרת הנחת צינורות היא . ורות תואם את עקרונות הדיןהחיוב באגרת הנחת הצינ, לגישת העירייה

מדובר לגישת העירייה בתשלום המחושב על פי תעריפים . תשלום חובה שעוגן בחוק העזר הישן

החיוב באגרה מוטל לראשונה בגין שטח הבניין ושטח . ר בניין של הנכס נושא החיוב"ר קרקע ומ"למ

, חוק העזר החדש הוא בעל שם אחר, לגישת העירייה. ובגין כל תוספת מוטל חיוב משלים, הקרקע

יש לדחות את טענות העותרות ביחס לשוני . אך מלבד זאת לא חל כל שינוי מהותי בחיוב ובתעריפיו

ר קרקע "שני החיובים מוטלים על פי תעריפים למ. שהם זהים לחלוטין בתכליתם, בין החוקים

 . המים העירוניתונועדים לממן את כלל עלותה של מערכת , ובניין

 

הטענה שלהן בעתירה היא כי . העותרות אינן תוקפות את חוקיות היטלי הפיתוח, לגישת העירייה

העותרות . משום שהם בצעו את העבודות במתחם, העירייה אינה זכאית לגבות מהם את ההיטלים

ות ברחבי אינן זכאיות בשלב הסיכומים לטעון כי העירייה חייבת להוכיח כי היא התקינה תשתי

עוד . ועל כל פנים לזכות העירייה עומדת חזקת התקינות, ענין זה לא היה שנוי במחלוקת –העיר 



 אביב-עיריית תל' מ נ"פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע  4531-20( א"ת)עתמ 

0 
 

עם ביצוע עבודות התשתית על ידי , כי העילה להטלת חיובים בהיטלים התגבשה, טוענת העירייה

בעין של ביצוע העבודות על ידי העותרות הוא מעין תשלום . העותרות כזרועה הארוכה של העירייה

 . חלק מהיטלי הפיתוח

 

, שלגישת העירייה הועלתה לראשונה בסיכומים, העירייה התייחסה לטענתן החלופית של העותרות

, לגישת העירייה. לפיה העירייה לא הוכיחה את נכונות שיעור החיוב החלקי שהושת על העותרות

לאור סך ההיטלים שניתן היה , שעוד נטען כי גם לגופה אין בטענה ממ. טענה זו מהווה  הרחבת חזית

עלות העבודות שהעותרות . ₪מיליון  74שעומד על , לגבות בגין המתחם עבור שטחי הקרקע והבניין

ובפועל הן זכו , 15%מכאן שהעותרות היו זכאיות לפטור שבשיעור של . ₪מיליון  12-בצעו היא כ

 . ולכינוי שניתן לו, ן ההפטראין משמעות לדרך בה נית. 70%-בשיעור של כ, לפטור גבוה יותר

 

כי אין בעתירה טענה כנגד אגרת החיבור ואגרת מד , נטען על ידי העירייה, באשר ליתרת החיובים

 –הרי אין לקבל את טענת העותרות ביחס להחלטת ועדת הכספים  –באשר לאגרות הבניה . המים

כאשר הושגה הסכמה  והיא בוטלה, שהיא החלטה שהתקבלה לאור ההסכמה המקורית על המינהל

 . שהיא שקבלה ביטוי במסגרת מסמך הסיכום, מאוחרת

 

בין היתר נטען בסיכומי התשובה כי . במסגרת סיכומי התשובה השיבו העותרות לסיכומי המשיבות

כ העירייה טען במסגרת ערעור שהוגש מטעמו לבית המשפט העליון טענות אחרות ביחס "ב

 . דר מחאה של העותרותחוזה בלתי חוקי נוכח הע" הכשרת"ל

 

לבחון אותם  יש, עוד נטען כי כאשר מדובר בהסכמים אחידים אשר אינם משקפים מידה של הסכמה

יש לראותו ככפוף לתנאי מכללא של הגינות בה מחויבות רשויות , הסכם הנגוע בפגם. בקפדנות

ואף לו היו חוששות כי יוטל , ל"הנ 3' העותרות לא חששו כי יוטל עליהן חיוב מכוח ס. ציבוריות

עית אין לצפות מהן לבחון כל סעיף מסעיפי המכרז בעדשה מקצו, עליהן היטל כלשהו מכוחו

 . פן חבויה בהן מלכודת נסתרת, משפטית

 

טענו  –באשר לטענות בדבר הדין ודברים שהיה בין העירייה לבין המינהל עובר לפרסום המכרז 

יתכן כי לא היו , ולו היו מודעים להן, העותרות כי דברים אלה לא הובאו לידיעתן בשלב הטרום חוזי

 . משתתפות במכרז

 

 דיון

ראשית יש לבחון את המערכת ההסכמית בין . הכרעה במסגרת העתירהמספר עניינים טעונים 

יש לקבוע האם מכוח ההסכם בין העירייה לבין . ולהכריע בשאלת פרשנותה הנכונה, הצדדים

האגרות )היתה העירייה זכאית לחייב את העותרות באגרת בנייה ואגרת הנחת צינורות , העותרות

ם העותרות התחייבו לשלם את האגרות שחויבו על פי מסמכי א"(. האגרות שחויבו: "הללו יכונו יחד

אם התשובה . ונעשה ללא סמכות של העירייה, יש לבחון האם החיוב באגרות היה שלא כדין, המכרז

לאחר , יש לבחון את האם העותרות מנועות להעלות טענות אלה בשלב זה, לשאלה זו היא חיובית

 . רייה בהסכםשלא מחו על תנאי המכרז והתקשרו עם העי
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 . ענייניים אלה יידונו בפירוט להלן

 

 פרשנות ההסכם בין העותרות לעירייה

 :הסעיף קובע. למסמך הסיכום 3' העירייה הפנתה במסגרת טענותיה לס, כאמור

יקבל היזם על פי , בכפוף לביצוע התחייבויות היזם לביצוע פיתוח המתחם כמפורט לעיל"

היטל : פטור מאגרות והיטלי הפיתוח המפורטים להלן, אישור המוסדות המוסמכים שלה

היטל על פי חוק העזר , היטל על פי חוק העזר לתיעול, על פי חוק העזר לסלילת רחובות

היזם לא יקבל פטור מאגרות בנייה ומהיטלים על פי חוק העזר . לבניית ביבים והיטל ביוב

 ". לאספקת מים וחיבור למבנים

 

יש לפרש את האמור בסעיף , לכן. למעשה אין על כך מחלוקת בין הצדדיםו, האמור בסעיף הוא ברור

הפטור כולל פטור ממספר . כנגד ביצוע עבודות הפיתוח, קרי ליזם ניתן פטור חלקי, זה כפשוטו

היטל על פי חוק העזר , היטל על פי חוק העזר לסלילת רחובות -היטלים שפורטו במסגרת הסעיף 

הפירוט מעלה כי הפטור ניתן להיטלים . זר לבניית ביבים והיטל ביובהיטל על פי חוק הע, לתיעול

אגרות בנייה  –עוד צוין מפורשות בסעיף כי לא יינתן פטור מהיטלים אחרים . אלה ורק להם

 .והיטלים לפי חוק העזר לאספקת מים וחיבור למבנים

 

דנן לגבות מהיזם אם לא היתה מחלוקת לפיה העירייה היתה מוסמכת בנסיבות המקרה , לכאורה

לא היתה יכולה להיות מחלוקת כי העירייה היתה זכאית לגבות היטלים אלה , את ההיטלים שחויבו

המחלוקת היחידה נובעת מגישת העותרות לפיה במקרה דנן לא . לאור האמור בסעיף, מהעותרות

 . חוקיתוכי גבייתם היתה בלתי , היתה לעירייה סמכות לגבות את ההיטלים שחויבו מהעותרות

 

כך עולה )לטענת העותרות  –היא כי יש לפרש באופן שונה את הסעיף , עמדת העותרות לאור גישה זו

כקובע כי ניתן יהיה לחייב את העותרות  3יש לפרש את סעיף , (מהסיכומים ומסיכומי התשובה

לגישת  –במילים אחרות . רק ככול שהחיוב בגינם יהיה חוקיבאגרות בנייה ובהיטלי אספקת מים 

כדי להתיר לעירייה לחייב את העותרות בהיטלים מהן הם פטורות  3' אין באמור בס, העותרות

 . ממילא על פי דין

 

אם התשובה לכך . שהשאלה שיש לבחון אותה היא האם חיוב העותרות בהיטלים היה חוקי, מכאן

את ההיטלים  היתה העירייה זכאית לגבות, ל"הנ 3' הרי אין חולק כי לאור ס, היא חיובית

 . יהיה מקום לברר את טענות המניעות וההשתק, אם התשובה שלילית. מהעותרות

 

 ?האם חיוב העותרות בהיטל אספקת מים הוא בלתי חוקי

טענת העותרות בהקשר זה מתבססת בעיקרה על כך שהעותרות הקימו את תשתיות אספקת המים 

לטענת . ענתן לחייב אותן בהיטלים שחויבובנסיבות כאלה העירייה אינה מוסמכת לט. בכוחות עצמן

, של אספקת המים" תשתיות העל"העירייה לא הוכיחה את טענתה לפיה החיוב הוא בגין , העותרות

והיא לא הוכיחה כי בוצעו על ידיה תשתיות כאלה בזיקה למתחם שהוקם על ידי העותרות בשכונת 

שכן , לדרוש תשלום היטל מהעותרות, נהעל פי הטע, לא רשאית העירייה, בנסיבות כאלה. הארגזים

 . תנאי לתשלום כזה הוא ביצוע עבודות תשתית על ידי העירייה בזיקה לנכס
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עיריית . י אס נ'אס ג 4274011. א.תלאחרונה התייחסתי לשאלה דומה במסגרת פסק הדין שניתן ב

הרעיון המונח בבסיסה של שיטת , כפי שקבעתי באותו ענין. [פורסם בנבו], 'תח תקווה ואחפ

יש להביא בחשבון את מכלול העלויות של התשתית , הוא שלצורך חישוב שיעור ההיטל, ההיטלים

וכן , המתייחסים לעבודות שכבר בוצעו, על פי הערכות ואומדנים מקצועיים, המוניציפאלית כולה

חישוב שיעור ההיטלים נעשה תוך שנלקחות בחשבון כלל . צפויות להתבצע בעתידלעבודות ה

א "ע, למשל' ר)בתחום הרלוונטי , העלויות הצפויות לגבי הצרכים העתידיים הצפויים בעיר כולה

 (.  955( 3) ח"ד נ"ון הקבלנים והבונים חולון פארג. עיריית חולון נ 4204744

 

המכנה של . הוא הקובע את המונה של תחשיב ההיטל, חישוב זה של אומדן העלויות הצפויות

מדרך . שממנה ייגבה ההיטל, התחשיב נקבע בהתאם לאומדן הבניה הצפויה ברחבי העיר בעתיד

צריכה לכסות , מכלול הבנייה הצפויהכך שגביית ההיטלים מ, הטבע שהתחשיב צריך להיות מאוזן

המנה של שני הסכומים הללו יוצרת את . את העלויות הצפויות לצורך הכנת כל התשתיות הנדרשות

 . שהוא תעריף קבוע וזהה לכול מטר מרובע שנבנה ברחבי העיר, תעריף ההיטל

 

שבוצעה על ידיהן  היו העותרות חייבות לשלם עבור הבנייה, אלמלא מסמך הסיכום, בנסיבות רגילות

ביחס לכול היטל מכול . ולתעריפים שנקבעו בחוקי העזר, היטלים בהתאם לכמות הכוללת של הבניה

בתנאי שבוצעו תשתיות בתחום הרלוונטי בזיקה לנכס על ידי , העירייה היתה זכאית להטילו –סוג 

, תחום כלשהומשום שבוצעו עבודות בזיקה לנכס ב, משעה שהיה מקום לחייב בהיטל. העירייה

יוער כי העותרות אינן חולקות . שיעור החיוב בהיטל נקבע בהתאם לתעריף שנקבע על ידי העירייה

 . ר במסגרת תעריף זה"ועל שיעור החיוב של מ, על אופן החישוב של התעריף של היטל אספקת מים

 

הזיקה של אין עוד רלוונטיות לשאלת , מכאן שמשעה שקיימת הצדקה להטלת חיוב בהיטל מסוים

שכן כאמור ההיטל אמור לכסות את העבודות בתחום , התשתיות שבוצעו על ידי העירייה למתחם

גם .  בין אלה שיש להן זיקה למתחם ובין כאלה שאין להם זיקה כזו, הרלוונטי בכול רחבי העיר

או )בהנחה שעבודות התשתית הסמוכות למגרש מסוים הן עבודות שהעלות לביצוען היא נמוכה 

ר "שכן כאמור החישוב למ, הדבר אינו משליך על גובה החוב של בעליו של אותו מגרש –( בוההג

יהיה שוויין , ר בנייה בכול רחבי העיר"מ כלואותו תעריף של היטל חל על , עירוניהיטל הוא חישוב 

 .של עבודות התשתית המבוצעות באותו אזור או בסמוך אליו אשר יהיה

 

לפיה העירייה היתה צריכה להוכיח אילו עבודות תשתית היא בצעה בזיקה טענתן של העותרות , לכן

החובה לשלם את ההיטל . היא טענה שאין לקבל אותה, (קרי בזיקה למתחם שכונת הארגזים)לנכס 

וודאי שאין חובה , אינה כרוכה בהוכחה של ביצוע בפועל של עבודות תשתית כאלה או אחרות

כל מה שנדרש להוכיח הוא כי קמה עילה . המשרתות את הנכס להוכיח כי מדובר בעבודות תשתית

 . משום שבוצעו עבודות תשתית בתחום הרלוונטי במתחם, לחיוב

 

אני סבורה כי העירייה הוכיחה כי בוצעו עבודות תשתית בתחום אספקת המים במתחם שכונת 

כי עבודות  כאשר גם העותרות מודות, למעשה אין בין הצדדים מחלוקת בהקשר זה. הארגזים

העובדה כי העבודות בוצעו בפועל על ידי , ואולם. אלא שלטענתן הן בוצעו על ידיהן, תשתית בוצעו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%201288/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201711/02&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201711/02&Pvol=נח
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העותרות ביצעו את עבודות . איננה משנה את המסקנה לפיה קמה עילה לחיוב בהיטל –העותרות 

יטויה מכוח ההסכמה הכוללת בין הצדדים שמצאה את ב, של העירייה" זרועה הארוכה"התשתית כ

 . במסמכי המכרז

 

לא צריך להיות הבדל לטעמי בין מצב בו , בבחינת השאלה האם בוצעו במתחם עבודות תשתית

את עבודות התשתית וגובה היטלים ( קרי על ידי קבלן אחר מטעמה)העירייה מבצעת בעצמה 

 תמורת הנחה, לבין מצב בו היא מטילה את ביצוע עבודות התשתית במתחם על היזם, מלאים

 . התשובה היא חיובית, בשני המקרים. בתשלום ההיטלים

 

אין לקבל את טענת העותרות לפיה העירייה לא הוכיחה ביצוע תשתיות על ידיה בזיקה , לכן

וכן אין לקבל גם את הטענה לפיה לא הוצג על ידי העירייה תחשיב כלשהו בדבר ביצוע , למתחם

מסך ביצוע כלל  445לפיו , די בתחשיב המשוערהעותרות טענו בהקשר זה כי אין . תשתיות כאלה

בלא שהוגש תחשיב פרטני בדבר עלויות תשתיות העל , התשתיות מביא לסך הגבייה מהעותרות

 .שבוצעו על ידי העירייה, הצמודות

 

משעה שהתקבלה טענת . בפרק זה של פסק הדין נבחנת שאלת חוקיות הגבייה של ההיטלים, כזכור

אין עוד מקום , שכן בוצעו עבודות תשתית בזיקה למתחם, לים היתה חוקיתהעירייה כי גביית ההיט

חישוב ההיטל הוא . וצורך לבחון את אופן החישוב של ההיטל שנגבה על ידי העירייה מהעותרות

האמור בתשובת העירייה . עליו העותרות אינן חולקות, כאמור בהתאם לתעריף הקבוע בתל אביב

כאשר , ר כי קיים הגיון עסקי כולל בסכומים ששולמו על ידי העותרותבהקשר זה נועד רק כדי להבהי

 . הסכומים ששולמו משקפים כשליש מכלל ביצוע התשתיות

 

שכן הן הסכימו כאמור , אין העותרות יכולות להלין עליו –יהיה אשר יהיה שיעור הגבייה , אולם

את . חוק העזר לאספקת מים במפורש במסגרת מסמך הסיכום כי העירייה תגבה מהן היטלים על פי

והן אינן מעלות טענה ביחס , ומשלא עשו כן, שיעור ההיטלים הן היו יכולות לברר מבעוד מועד

 . אין מקום לקבל את טענותיהן, לתעריף ההיטל

 

היתה כי הסעיף לא , למסמך הסיכום 3' טענתן הפרשנית של העותרות ביחס לפרשנותו של ס, כזכור

, כפי שהובהר, אולם. את העותרות בתשלומים מהן הן היו פטורות ממילאהתיר לעירייה לחייב 

לכן אין לקבל . הן היו חייבות בהן –" ממילא"העותרות לא היו פטורות מתשלום ההיטלים שחויבו 

 . את המסקנה הפרשנית לה טוענות העותרות בהקשר זה

 

אני סבורה כי אין . תלההצדדים התייחסו להסכמה שהושגה ביחס לביצוע התשתיות בשכונת המש

אין מקום להסיק מסקנות פרשניות . מקום ללמוד מהסכם התשתיות בשכונת המשתלה לענייננו

, כך או אחרת. לאור האמור בהסכם המתייחס לשכונת המשתלה, בו 3ביחס למסמך הסיכום וסעיף 

קנה אין בה כדי לשנות את המס, העובדה שבמסמך הסיכום לא נזכרות במפורש תשתיות העל

המים נובע מהסכמתן המפורשת , חיוב העותרות בהיטלים שחויבו, כאמור. הפרשנית של פסק דין זה

 . למסמך הסיכום 3' במסגרת ס, כי הן יחויבו בהם
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בחינת השאלה מהי העלות היחסית של העבודות שבוצעו על ידי העותרות בתוך , כפי שהבהרתי לעיל

היא נועדה להבהיר את ההיגיון . היא למעלה מן הצורך, לעומת עלות ביצוע תשתיות העל, המתחם

, לפיו כנגד נשיאתן של העותרות בחלק מעלות הקמת התשתיות, העסקי העולה ממסמך הסיכום

, כאמור. העירייה פוטרת אותן מחלק מההיטלים שהיתה רשאית לחייב אותן בהם אלמלא כן

, ק פטור מוחלט מחלק מההיטליםההסכמה היתה בסופו של דבר כי יוענ, במסגרת מסמך הסיכום

 .  בעוד שהעותרות ישאו בחלק אחר מההיטלים במלואם

 

, העותרות טענו כי העירייה אינה מוסמכת לגבות תשלום היטל בסכום שרירותי ללא הסמכה בחוק

כפי , אולם". תשתיות על"והיא אינה מוסמכת לגבות היטל חלקי תחת הכותרת הערטילאית של 

אלא הוא נגבה מכוח חובתו של כל מי , "תשתיות על"נגבה תחת הכותרת של ההיטל לא , שהובהר

אלא הסכימו מפורשות כי יהיה )העותרות לא הופטרו מתשלום ההיטל . שמקבל היתר בנייה לשלמו

 . ומכוח הדין והאמור במסמך הסיכום חויבו אם כן העותרות בהיטל( עליהן לשלמו

 

וק עזר שלא היה בתוקף במועד הוצאת החיובים נושא העותרות טענו כי העירייה הסתמכה על ח

. אני סבורה כי את מסמך הסיכום אין לפרש לאור הוראות חוק העזר הרלוונטי, אולם. העתירה

היה על העירייה לגבות , משעה שנקבע כי על פי מסמך הסיכום העותרות חייבות בתשלום ההיטל

לטענת העירייה שיעור ההיטל . באותו מועד על פי השיעור הקבוע בחוק העזר שחל, מהן את ההיטל

לכן אין (. שלגישת העירייה הוא זהה לחוק העזר הקודם)לא השתנה לאחר חקיקת חוק העזר החדש 

 . מקום לקבל גם את הטענה הזו

 

לגבות מהעותרות , בשכונת הארגזים, מטעמים דומים אינני מקבלת את הטענה לפיה לא היתה כוונה

ממסמך , כאמור. יטלים לא בגין תשתיות רגילות ולא בגין תשתיות עלתשלום של אגרות או ה

 . תוך מתן פטור מהיטלים אחרים, לגבות היטלים מסוימים –הסיכום עולה הכוונה של הצדדים 

 

וטענו כי יש להותיר על כנן את , השופטת דותן' העותרות התייחסו כזכור לפסק הדין הראשון של כב

אינני מקבלת . תוך התייחסות לטענות העירייה ביחס לתשתיות העל, המסקנות שנקבעו בפסק הדין

אין עוד מקום להתייחס , משעה שפסק הדין הראשון בוטל על ידי ערכאת הערעור. את הטענה

ללא הסתמכות , ועל בית משפט זה לבחון את השאלות שבמחלוקת מלכתחילה, לקביעות שנקבעו בו

 . על פסק הדין הראשון

 

שנובע מהעובדה שבמתחם , חיוב העותרות בהיטלים שחויבו הוא חיוב חוקי –דה זו סיכומה של נקו

וההיטלים חושבו בהתאם לתחשיב ההיטלים העירוני של תל , בוצעו עבודות תשתית על ידי העותרות

 (. שעליו אין חולק)אביב 

 

 ?לו היה החיוב בלתי חוקי, האם העותרות היו רשאיות להעלות את טענותיהן

כטענת , אין עוד צורך לבחון את השאלה האם היו העותרות מנועות, מור לעיל בפסק הדיןלאור הא

למעלה מהצורך אציין כי , יחד עם זאת. מלהעלות את טענותיהן ביחס לאי חוקיות ההיטל, העירייה

במסגרת , כאמור. ספק בעיני אם היה מקום לאפשר לעותרות להעלות את טענותיהן בהקשר זה
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, מסמך זה היה חלק מתנאי המכרז. קבע כי היזם ישא בהיטל בגין חיבור המיםמסמך הסיכום נ

 . והפך ככזה לחלק מההסכם בין העותרות לבין העירייה

 

מנוע מלתקוף לאחר , ההלכה הפסוקה קבעה לא אחת כי מי שהגיש הצעה למכרז ולא מחה על תנאיו

ממשלת . ידע מחשבים ותוכנה נ 4971715א "עלמשל ' ר)מכן את ההתחייבויות שהיו חלק מהמכרז 

( 3)א"ד נ"פממשלת ישראל . ידע מחשבים ותוכנה נ 4971715א "עלמשל ' ר). 715( 3)א"ד נ"ישראל פ

אך אני סבורה כי , ההלכה התייחסה בהקשר זה למשתתפים אשר לא זכו במכרז, אמנם. 715

ומבקש , הרציונאל של הפסיקה חל גם כאשר משתתף שזכה מעלה טענות ביחס לתנאי המכרז

 . כדי שלא ייפגע השוויון בין המתחרים, לשנותם

 

לתשובה המתוקנת  37עד  11' ייה בסשהובהר על ידי העיר)למסמך הסיכום יש הגיון כלכלי , כאמור

, צד למכרז צריך לערוך את שיקוליו הכלכליים בטרם הגשת ההצעה למכרז, במקרה כזה(. לעתירה

העלאת טענות . אם יזכה בו, תוך מודעות להתחייבויות שהוא עתיד לקחת על עצמו במסגרת המכרז

אלא עלולה לפגוע גם , רייהקרי בעי –פוגעת לא רק במציע , ביחס לתנאי המכרז לאחר הזכייה

אשר תמחרו את הצעתם בהתאם למכלול התנאים כפי שהופיעו במסמכי , במתחרים אחרים במכרז

בכך יש כדי . היו עשויים לתמחר את הצעתם בצורה שונה, ולו היו יודעים כי התנאים ישתנו, המכרז

 . לפגוע בעיקרון השוויון שהוא מעקרונות היסוד בדיני המכרזים

 

מדובר בנושא שניתן , כגישת העותרות" בלתי חוקית"היתה דרישת העירייה לתשלום ההיטל  גם לו

אברהם בפסק הדין בענין , יתרה מזאת. לטעמי להתנות עליו במסגרת הסכמות בין הצדדים

קבע בית המשפט העליון , (4227771א "ע)עיריית חולון . נ מ"חברה קבלנית בע' רובינשטיין ושות

 :כי

לפיו מקבל האזרח על עצמו לשלם לרשות תשלום , יכול שהסכם בין האזרח לרשות"

כמו כן יכול שהסכם כזה ישלול . ירפא את אי החוקיות, שנדרש ממנו ללא הסמכה חוקית

החוקיות ובין אם  בין הושתתה הזכות להשבה על אי, את זכות ההשבה של האזרח

המבטא מפגש אמיתי של , הדברים אמורים בהסכם שנעשה מרצון. הושתתה על אילוץ

 ". 'לסגור את העסקה'רצונות או אינטרסים ונעשה במטרה 

 

ניתנה הסכמה מפורשת  –בניגוד למקרה דנן  –כי באותו ענין , העותרות טענו בהתייחס לפסק דין זה

חזקה על העותרות שהיו . אינני מקבלת את הטענה. לאי חוקיותולתשלום הבלתי חוקי תוך מודעות 

אם אכן התשלום של ההיטלים . מודעות לתשלומים שנקבע כי יהיה עליהן לשלם במסגרת המכרז

והיו מודעים להתחייבות שנתנו בהקשר זה , הרי העותרות הסכימו לשלמם, שחויבו לא היו חוקיים

רות לפיה יש לפרש את מסמך הסיכום כאילו הוא אינו טענת העות. למסמך הסיכום 3' במסגרת ס

וכי לכן לא היתה מודעות שלהן להתחייבות שנכללה במסמך , כולל את ההתחייבות שנכללה בו

 . היא טעהנ שאינני מקבלת אותה –במפורש 

 

בהקשר זה יצוין כי אינני מקבלת את טענת העותרות לפיה מסמך הסיכום איננו הסכם המבטא 

אינני . תנאים שהן נאלצו לקבלן, לעותרות" הוכתבו"משום שמדובר בתנאים ש, תמפגש רצונו

ולא היו חייבות להציע , משום שהעותרות לא היו חייבות לגשת למכרז, מקבלת את הטענה כאמור
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או לפחות יכלו להיות )הן היו מודעות , העותרות ניגשו למכרז, אולם. את ההצעה אותה הן הציעו

כאשר חזקה עליהן כי הן לקחו בחשבון , הן הציעו את ההצעה אותה הן הציעו. ולכול תנאי( מודעות

הן אינן יכולות לטעון כי הסכמתן לא , משעשו כן. לענין זה את מכלול התנאים שבמסמכי המכרז

 . או כי נפל פגם ברצונן, היתה אמיתית

טענה זו מקנה לצד הרי ש, כי מעבר לעובדה כי טענת האילוץ לא הוכחה, יוער למעלה מן הצורך

 . הודעה שהעותרות לא שלחו מעולם, הטוען אותה את האפשרות להודיע על ביטול ההסכם

 

ספק אם ניתן היה להחזיר את הגלגל , אף לו היה החיוב בהיטלים בלתי חוקי, סיכומו של דבר

 .לאחור ולפטור את העותרות מההתחייבות שהן קבלו על עצמן במסגרת מסמכי המכרז

 

, אגרת חיבור –אינני מקבלת את טענות העותרות גם ביחס ליתר ההיטלים שהוטלו עליהן  יוער כי

 .מכול הטעמים שפורטו לעיל, ואגרת הבנייה, אגרת מד מים

 

אינני מקבלת את טענת העותרות לפיה הן הסתמכו על החלטת ועדת הכספים , באשר לאגרת הבנייה

תקבלה במועד בו היתה הסכמה שונה בין העירייה משום שהחלטה זו ה, לעתירה' של העיריה נספח י

ובכלל זה על העולה במפורש , העותרות היו צריכות כמובן להסתמך על מסמכי המכרז. לבין המינהל

שהוא ששיקף את ההסכמה בין העירייה לבין המינהל נכון למועד , בו 3' ומס, ממסמך הסיכום

 . ההתקשרות בהסכם בין העותרות לבין העירייה

 

 .אני דוחה את העתירה, ומכול הטעמים שלעיל, לכן

אני מחייבת את העותרות לשאת בהוצאות העירייה ובשכר טרחת עורכי דינה בסכום כולל של 
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