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  בתי המשפט

 /10011051א   בית משפט השלום חיפה

 4251054110 :תאריך ברק-השופטת עדי חן' כב :בפני

 

  בר משיח שי 

 התובע שרם אורי ד"כ עו"י ב"ע 

  -נ  ג  ד    - 

 עירית קרית אתא.  1 

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה.  2

 

 הנתבעות שוסטר אחיקם ד"כ עו"י ב"ע 

 

 פסק  דין

כתוצאה מהעדר פיתוח , שנטען כי נגרם ליזם, האם יש לחייב עירייה בפיצוי בגין ירידת ערך נכס

 ?בקרבת הנכס ( ניקוז5מדרכה)סביבתי 

 

 :מבוא. א

והיה גם , (פרישמן' רח)בבניית בית משותף בקרית אתא  7111-0000התובע עסק בשנים  .7

 .הדירות שנבנו בפרויקט 1מתוך  0הבעלים של 

 

: להלן) 7נדרש לשלם לנתבעת , 0מאת הנתבעת , במסגרת פנייתו לקבלת היתר בניה לפרויקט .0

. וניקוז, מדרכות, סלילת כבישים: בגין פיתוח סביבתי, בין היתר, אגרות והיטלים"( העיריה"

סכום של : את הסכומים הבאים, בבעלותובגין שתי הדירות ש, 7התובע שילם לנתבעת 

הסכומים . 60577511שולם ביום ₪  /76,06וסכום של , 6756511שולם ביום ₪  1.,6,,71

 .מדרכה וניקוז, כהיטלי פיתוח בגין כביש, כאמור, שולמו

 

וכי , לא בצעה העיריה את הפעולות שלשמן נגבו הכספים, התובע טוען כי עד עצם היום הזה .6

לא סודרו מקומות , לא הוקמה מערכת ניקוז, לא נסללו במקום מדרכות, ת כבישפרט לסליל

 . לתצהירו 1ראה סעיף -חניה

כן היא . העירייה טוענת מנגד כי הנכס נהנה בפועל מכל התשתיות שבגינן שולמו ההיטלים 

 1טוענת כי היא ממתינה עם סלילת מדרכה בקרבת הנכס מאחר ובקטע רחוב זה בנויות רק 

 . ובניה שתעשה במקום תפגע במדרכות, חלקות 77 מתוך

 

 :בכתב תביעתו דרש התובע שני סעדים מצטברים .1

 .השבת הכספים ששולמו על ידו לעיריה בגין אי ביצוע עבודות הפיתוח-הראשון
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 .פיצוי בגין ירידת ערך שנגרם לדירות עקב אי ביצוע הפיתוח הסביבתי-השני

 

יש לראות בסעד ירידת : "....לתיק בית משפט הודעה כי , עכ התוב"הגיש ב 0/57501ביום  ./

במידה וסעד זה לא יתקבל , כסעד עיקרי וראשון ולחילופין בלבד, כפי הנתבע בתביעה, הערך

כי אז יש לראות , או יקבע כי שוויו פחות מהסכום הנתבע בסעד ההשבה5י בית המשפט ו"ע

 ".בסעד ההשבה כסעד חלופי לו

 

אנו נעמוד אך : "כ התובע כי"הודיע ב 7151501ם המשפט שהתקיימה ביום בישיבת קד, ואולם

 .(.ב.ע-דהינו על סעד ההשבה" )ורק על סעד של ירידת ערך ונוותר על הסעד השני

 

 כ הצדדים על הסכמה "ואולם בטרם נשמעו הראיות הודיעו ב, התיק נקבע לשמיעת הוכחות .,

 פסק דין מנומק על בסיס הסיכומים והחומר שהוגשויינתן , דיונית לפיה יוגשו סיכומים בכתב

 (.תצהירים וחוות דעת)

 

, כאשר גם על בסיס הצהרה זו, לפיה הוא מוותר על סעד ההשבה, כ התובע"לאור הצהרת ב .1

, לסיכומיו 7' ראה  ס -כ הנתבעים לוותר על שמיעת ראיות בתיק "ניתנה הסכמת ב, בין היתר

 .תובע ככל שהן נוגעות לפיצוי בגין ירידת ערךבכוונתי לדון אך ורק בטענות ה

, יודגש כי על אף האמור בסיכומי הנתבעות ככל שהדבר נוגע לויתור התובע על סעד ההשבה 

או בקשה לחזרה מויתור על סעד 5לתיקון פרוטוקול ו)לא הוגשה מטעם התובע כל בקשה 

 (.ההשבה

 

או אי 5כי נגרם לתובע בגין אי ביצוע ושהינו נזק שנטען )הפיצוי המבוקש בגין ירידת ערך  .1

. י הנתבעות"נגזר מעילת התביעה שענינה הפרת חובות חקוקות ע( השלמת הפיתוח הסביבתי

טענות התובע ככל שהן נוגעות לסעד ההשבה נגזרות מעילת התביעה שענינה עשיית -ודוק

והן מהסדר מיוחד של השבה , עשיית עושר ולא במשפט חוקהן מכוח )עושר ולא במשפט 

התובע טוען גם ( . ראה פירוט בהמשך-קומיותהרשויות המ חוקוב העיריות פקודתהקבוע ב

 .עילה כזו אין בנמצא-"כספית"לעילת תביעה 

 

 ?מהן עבודות הפיתוח שבוצעו ליד הנכס . ב

 

אילו עבודות פיתוח  עובדתיתיש להכריע מבחינה , בטרם נבחן את העילה המשפטית הנטענת .1

 .בוצעו במקום ואילו טרם

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p184k1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
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להוכחת טענותיו . לבד ואילו מדרכות ומערכת ניקוז טרם בוצעוהתובע טוען כי נסלל כביש ב .70

, מטעמו, כן הוגשה. ,000-ו 0001אליו צורפו תמונות המקום מהשנים ( מטעמו)הוגש תצהיר 

 :המתאר את הסביבה כך, חוות דעת שמאי מקרקעין

ז מי ומערכת ניקו, לא נסללו מדרכות להולכי רגל, כבישים עדיין לא נסללו למלוא רוחבם"..

 ". שכבת האספלט העליונה בכבישים עדיין לא רובדה. הגשמים כלל לא הותקנה

 

האחד : להוכחת טענתה הגישה שני תצהירים. העירייה טוענת מנגד כי בצעה את הפיתוח .77

כן "(. אברמזון: "להלן)והשני מטעם הגזברית , "(אברהם: "להלן)מטעם מנהל אגף ההנדסה 

 .קרקעיןהוגשה חוות דעת של שמאי מ

 

 1וברוחב של ' מט 7/0באורך של ) 7111מתצהיר אברהם עולה כי הכביש נסלל כבר בשנת 

בצעה הנתבעת   0006-0001כן הוברר כי בשנים . ואף הותקנה במקום תאורת רחוב( 'מט

שבמסגרתן בוצעה מערכת ניקוז , של הרחוב בו מצוי הנכס הדרומיעבודות פיתוח בחלקו 

 .וכן נסללו מדרכות, הרחבת כביש, (שוחות בניית, התקנת קו חדש)

 

, נשוא תביעה זו הנכסקטע הרחוב בו נמצא , פרישמן' של רח הצפוניאין מחלוקת כי בקטע 

הפיתוח : "שמאי הנתבעת תיאר את הסביבה כך. לא בוצעה מערכת ניקוז ולא נסללו מדרכות

 ".נסללו כבישים אך לא נסללו מדרכות-הסביבתי חלקי

 

לצורך בחינת הנזק הנטען , מר דן ברלינר, ש"מינתה שמאי מטעם ביהמ, למלשטרייך 'הש' כב .70

 : קבע בחוות דעתו כך, שביקר במקום, המומחה. לירידת ערך

, יש קרקע לא סלולה, בין הרחוב הסלול לגבול המגרש עליו הבית. הרחוב סלול ברוחב חלקי

לחוות הדעת צורפו . מוסדרים אין מקומות חניה, מדרכה איןבמקום . ניקוזסידורי  ללא

 .תמונות הממחישות האמור לעיל

 

תיאור מומחה בית המשפט מתיישב עם טענות התובע ואף עולה בקנה אחד עם האמור  .76

החלק בו נמצא )פרישמן ' ככל שהדבר נוגע לחלקו הצפוני של רח, בתצהיר נציג העירייה

 (.הנכס

 

 הדרומיבחלקו ( מדרכה וניקוז)צעו עבודות פיתוח איני מקבלת את טענת הנתבעת כי בכך שבו .71

 :יש לראות את הנכס נשוא התביעה כנהנה מהן, פרישמן' של רח

 

 (. ראה תמונות הנכס וסביבתו)מדובר באיזור שאינו צמוד לנכס  –ראשית 
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לבין חלקו הדרומי של , לא הוכחה הקרבה הגיאוגרפית בין המקום בו נמצא הנכס -שנית 

י הנתבעת אף לא אחת מהחלופות המפורטות בחוק עזר לקרית "לא הוכחה ע כך גם, הרחוב

 ". נכס גובל"המגדירות מהו ( 7111ז "סלילת רחובות התשמ)אתא 

 

, אין לקבל גם את טענת הנתבעת לפיה יש לראות את הנכס כנהנה ממערכת הניקוז העירונית

, בהרחבה, ענת הנתבעתט)של הרחוב הותקנה מערכת ניקוז  הדרומילאור העובדה שבקטע 

מערכת ניקוז אליה יוכלו " מחפשים"ו, היא כי לאור העובדה שהמים זורמים למקום נמוך

הם יגיעו למערכת הניקוז שנמצאת ברחובות סמוכים או בחלקו הדרומי של , אזי, להאסף

ויש לראות כאילו הותקנה בסמוך אליו מערכת , הנכס ממערכת ניקוז" נהנה"ובכך , הרחוב

, כי כאשר תסלל מדרכה בסמוך לנכס, באמצעות מהנדס תיעול, הנתבעת לא הוכיחה(. ניקוז

וכי המים בחלקו הצפוני של הרחוב ינוקזו באמצעות מערכת , לא יבצעו במקום תעלות ניקוז

ומכאן שלא ניתן לומר כי די בכך שנבנתה מערכת , הניקוז שכבר קיימת ברחובות אחרים

כדי לענות על צורכי הניקוז של , פרישמן' ו הדרומי של רחניקוז ברחובות אחרים או בחלק

 .האזור בו נמצא הנכס

 

 :לסיכום נושא זה יש לומר כך ./7

 .אין-(בסמוך לנכס) מדרכות. אין-(בסמוך לנכס) ניקוזמערכת , יש-סלול כביש

 

 ?הפרת חובה חקוקה . ג  

 

 .רייהחובות חקוקות שלטענתו הפרה העי 6-התובע מפנה בסיכומיו ל .,7

  

 : הקובע כך העיריות פקודתל( ב)'ג0/7סעיף  –הראשונה  

לא סללה העירייה את המדרכה עבורה נגבתה מקדמת סלילה תוך שנה מיום גביית "

הרשויות  חוקל ,יראו את המקדמה כאילו היתה תשלום יתר כאמור בסעיף -המקדמה

 ". 7110ם "התש( ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) המקומיות

 

 : הקובע כך הרשויות המקומיות חוקל ,סעיף -השניה 

ולא ( תשלום יתר-להלן)שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו ביתר על הסכום שהוא חב בו "

תחזירנו הרשות המקומית בתוספת , הימים מיום שילומו 60הוחזר תשלום היתר תוך 

ימים מהיום שהאדם ששילמו הודיע בכתב  60לא הוחזר תשלום היתר תוך ...הפרשים

 ...".תחזירנו הרשות המקומית, ם שנגבה ממנו הינו תשלום יתרלרשויות המקומיות שהתשלו

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
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: הקובע כך 7111ז "התשמ( סלילת רחובות)לחוק עזר לקרית אתא ( א),סעיף -השלישית 

ראש העיריה ישלח הודעה בכתב לבעלי הנכסים החייבים בהיטל ויודיע בהן את מועד "

 ".התחלת הסלילה ויפרט בה את שיעורי ההיטל

 

כ התובע אינן עומדות בתנאים של "כבר כעת כי אף אחת מהחובות עליהן מצביע באומר  .71

כדי להקים עילה כנגד הנתבעת ( אם הופרו)ועל כן אין בהפרתן , הנזיקין פקודתל 6,סעיף 

 ערך ירידתהתובע לפסוק לו פיצוי בגין שבגינה מבקש , מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה

 .הנכס

  

  :הרשויות המקומיות חוק ,סעיף +  העיריות פקודתל( ב)'ג0/7באשר לסעיף  .71

 

אין לקבל את טענת הנתבעת לפיה סעיף זה אינו רלבנטי מאחר ותשלומי  הפיתוח -ראשית

( ב)'ג0/7אומנם סעיף (. 6()א)'ג0/7שנגבו מהתובע לא נגבו מכוח סעיף זה אלא מכוח סעיף 

ובעניננו הצהירה הנתבעת כי התובע שילם את , סלילה כמקדמתמתייחס לתשלומים ששולמו 

יחד עם זאת על דרך הכלל הפרשני של קל , "במקדמה"ין מדובר וא מלוא עלות הסלילה

כאשר , וחומר ראוי להחיל את המנגנון שנקבע בסעיף זה גם על תשלום מלוא דמי הפיתוח

  .במועד הקבוע בסעיף זה, הרשות לא עומדת בביצוע הסלילה

אחר והוא כלל אינו רלבנטי מ( 6()א)'ג0/7)כ הנתבעות "אוסיף עוד כי הסעיף אליו מפנה ב

קובע כי המועצה רשאית לקבוע הוראות בדבר חיוב בעלים בהיטל מדרכה שייגבה עם מתן 

 .היתר בניה

  

אין בהפרתו כדי , אזי, חל במקרה דנן( 6()א)'ג0/7גם לאחר שקבענו כי סעיף , ברם –שנית 

העזר  לחוק( א),כמו גם סעיף )סעיף זה . ירידת ערךלהועיל לתובע בסעד הנדרש לפיצוי בגין 

אינו מטיל על הנתבעת חובה לבצע פיתוח אלא הוא מתייחס אך ( סלילת מדרכות-לקרית אתא

בשל העובדה שלא בוצע פיתוח , לטענתו, הנזק  לו טוען התובע נגרם לו. ורק לגורל הכסף

תוך , (ב)'ג 0/7סעיף . ולא בשל העובדה שהאגרות שנגבו ממנו לא הוחזרו לו( ירידת ערך הנכס)

שמבוסס ) סעד אינהרנטי של השבה, כולל בחובו, הרשויות המקומיות חוקל ,עיף הפניה לס

 . ויתר התובע, כאמור לעיל, ואולם על סעד זה-(על עקרון עשיית עושר ולא במשפט

 

תיה הכלליות של הנתבעת לסלול כבישים ומדרכות ואולם גם לו היה התובע מפנה לחובו .71

אזי גם בכך לא היה כדי להטיל אחריות ( נוסח חדש) העיריות פקודתל 011סעיף , למשל, ראה)

נה סמכות סמכותה הכללית של העיריה לפעול בנושא הפיתוח הי. בנזיקין על הנתבעת

במטרה , השיקול להמתין עם סלילת המדרכות עד לבניה בחלקות הריקות. שבשיקול דעת

 . הינו שיקול לגיטימי ומוצדק, למנוע פגיעה במדרכות בעת בניה עתידית

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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גם אם נאמר כי העיריה פעלה שלא כדין באי הפעלת סמכותה לדאוג לפיתוח השטח -ודוק

על מנת להטיל עליה אחריות בנזיקין בשל הפרת חובה אין די בכך  -הציבורי שבסמוך לנכס 

' יעקבי נ  6/,500. א.תעמית בענין ' הש' וראה בענין זה את פסק דינו המפורט של כב-חקוקה

ית של העיריה לפעול סמכותה הכלל: "הקובע בנסיבות דומות כי, פורסם בנבו עירית חדרה

וגם אם יקבע כי העיריה , היא סמכות מובהקת שבשיקול דעת, פים בתחומיה"לפיתוח השצ

לא סגי בכך כדי להטיל עליה אחריות בנזיקין בשל הפרת , חדלה שלא כדין בהפעלת סמכותה

 .71' בעמ-"חובה חקוקה

 

ת להטיל על עיריה אחריות עמית בהרחבה גם לאפשרו' הש' מתייחס כב חדרה' נ יעקביבענין  .00

וקובע כי למרות העובדה שעל רשות מקומית סבירה יש את , במסגרת עוולת הרשלנות

קיימים : "אזי, תגרום לירידת ערך דירות, היכולת לצפות כי עיכוב בפיתוח ובסלילת כבישים

ת זא. שיקולים של מדיניות משפטית השוללים חובת זהירות מושגית במקרה כגון זה שלפנינו

לקבוע סדרי עדיפויות ולשקול , בהתחשב בצורך להבטיח לעיריה חופש פעולה בפיתוח העיר

נושא , מחדל לעומת מעשה, (נזק כלכלי ולא נזק גוף)סוג הנזק . שיקולי מדיניות סבירים

המעמסה אשר תוטל על הרשות המקומית במידה , הכרוך בהחלטה לגבי אופן ניצול התקציב

כדי כך שהרשות , החשש מפני ריבוי תביעות ומפני הרתעת יתר ,ותוטל אחריות בנזיקין

כל אלו מטים את הכף -תירתע מלקבל החלטות מינהליות כלליות המבוססות על שיקול דעת

 . /7' שם בעמ-"לכיוון שלילת קיומה של חובת זהירות מושגית במקרה שלפנינו

 

 .ך הנכס להדחותלסיכום כל האמור לעיל דין הטענה לפיצוי בגין ירידת ער .07

 

 :השבה. ד

 

שהוא לטעמי , (עליו כאמור ויתר התובע)לסעד ההשבה , בקצרה, למעלה מן הצורך אתייחס .06

במאמר מוסגר אציין כי סבורה אני שלא בכדי ויתר התובע : הסעד הראוי והנכון בתביעה זו

 77ף ראה סעי)התובע הצהיר כי מכר את הדירות שהיו בבעלותו : ואסביר, על סעד זה

ברור כי במחיר שנקבע נלקחה בחשבון העובדה , על אף שלא הוגשו חוזי המכירה(. לתצהירו

במידה . וכי הקונים לא ידרשו לתשלום זה בעתיד, כי התובע שילם כבר את הוצאות הפיתוח

תפנה הנתבעת לבעלי , כאשר יבוצעו העבודות, אזי, והתובע אכן יקבל את סעד ההשבה

בעלי הדירות יהיו זכאים אז לחזור לתובע ולדרוש ממנו . וש את הכסףהדירות הנוכחים ותדר

 (.לשלם את הוצאות הפיתוח

 

. 60577511והשני ביום  6756511האחד ביום : שני תשלומים, בגין היטלי הפיתוח, התובע שילם .01

ועל כן טוענות הנתבעות להתיישנות עילת התביעה ככל שהדבר  /15150התביעה הוגשה ביום 

 .ששולם הראשוןע לתשלום נוג

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%20653/02
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 פקודתל( 0)11בכתב התשובה שהגיש התובע נטען כי יש להחיל בנסיבות הענין את סעיף  ./0

כך שאין למנות את התקופה , מאחר ובמועד התשלום טרם ידע על הנזק שנגרם לו, הנזיקין

 .שלוםממועד הת

 

כ הנתבעת כי אין לטענה זו ולא כלום עם סעד ההשבה שנתבע מכוח עילת עשיית "צודק ב .,0

הן מכוח החוק הכללי והן מכוח ההסדר המיוחד המטיל חובת השבה על )עושר ולא במשפט 

ולא , (לחוק הרשיות המקומיות ,וסעיף  העיריות פקודתל( ב)'ג0/7הנתבעת כמפורט בסעיפים 

נעלמו " - ההתיישנות חוקל  1יתכן שהיה מקום לטעון לתחולתו של סעיף . מכוח עילה נזיקית

ו תלויות בו ושאף בזהירות מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה מסיבות שלא הי

תתחיל תקופת ההתישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות , סבירה לא יכול היה למנוע אותן

 ".אלו

 

ותוך זמן , כי הנתבעת תשתמש בכסף ששילם לה, ובצדק, שהרי במועד התשלום סבר התובע

שנות רק ומכאן שיש למנות את תקופת התיי. תבצע את הפיתוח שלמטרתו נגבה הכסף, סביר

לתובע כי הנתבעת אינה מתכוונת " נודע"שהוא גם המועד שבו -מהמועד בו חלף הזמן הסביר

שאז יש לראות את התובע כמי שנודעו לו העובדות המהוות את עילת , לבצע את הפיתוח

( ב)ג0/7ניתן לגזור זמן זה מהאמור בסעיף ? מהו הזמן הסביר לביצוע הפיתוח . התביעה

הקובע כי במידה ותוך שנה לא סללה העיריה מדרכה עבורה נגבתה מקדמת  העיריות פקודתל

לא תועיל , ממועד התשלום, ברם גם תוספת של שנה. יראו בתשלום כתשלום יתר, סלילה

 . שנים ממועד התשלום 1ל שהגיש תביעתו מע( בענין התיישנות התשלום הראשון)לתובע 

 

 :ולעצם הענין 

 

נקבע כי עירייה אינה ( פורסם בנבו) לוינשטיין' חב' עירית ראשון לציון נ ,511167א "עב .01

 :את השירות מבלי לספק לאותו בעל נכס, מוסמכת לגבות מבעל נכס תשלום בגין שירות

מוטל בגין , בין שמכונה הוא היטל ובין שמכונה דמי השתתפות, תשלום עבור שירותים"

מבחינה זו נקבע בפסק הדין כי ". והתשלום אף מיועד לממן אותו, שירות הניתן לבעל הנכס

לבין היטל ( המוטלים על הוצאות שהוצאו בעין)אין לעשות כל אבחנה בין דמי השתתפות 

על אף שהזיקה בין השירות שנותנת , הוצאות עתידיות בגין אותו שירות שמיועד לממן

 .העיריה לבין שיעור התשלום חלשה יותר בהיטל

 : עוד ראה בענין זה

 (פורסם בנבו) חברת מאיר סידי' עירית ראשון לציון נ /510116א "ע

 .1/( 1)ד לז"רשף פ' עירית הרצליה נ 510,00א "ע

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%207316/97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204435/92
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20620/82&Pvol=לז
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ומכאן שעליה להשיב , ברם לא ספקה שירות זה. וניקוז מדרכההנתבעת גבתה היטל סלילת 

 .את הכסף

 

לא במשפט וכן מההסדר הספציפי חובת ההשבה נגזרת באופן כללי מדיני עשיית עושר ו .01

 .לחוק הרשיות המקומיות ,וסעיף  העיריות פקודתל( ב)'ג0/7הקבוע בסעיפים 

 

  ?מהו הסכום שיש להשיב  .67

₪  /76,06סך הרי שמתוך הסכום השני ששולם ב, במידה והתובע לא היה מוותר על סעד זה

-₪  61,,,ולהשיב סכום של , (שכן בוצע)יש להפחית את הסכום שנגבה בגין סלילת הכביש 

על סכום זה יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית . שהוא הסכום שנותר בגין היטל מדרכה וניקוז

וזאת כאמור ( ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) הרשויות המקומיות חוקל ,לפי סעיף 

הסעיף מתייחס לאופן השבת מקדמת : מדרך קל וחומר, העיריות פקודתל( ב)ג0/7בסעיף 

 . ה של מלוא היטל  הסלילהכאשר מדובר בהשב, קל וחומר שיש להחילו, סלילה

אציין כי בהפחתת הסכום ששולם בגין סלילת הכביש לא התייחסתי לטענת התובע לפיה 

זאת מאחר ולא הוכח מהו הרוחב המלא -הכביש לא נסלל כנדרש אלא ברוחב חלקי בלבד

 .שנסלל בפועל" החלקי"הנדרש ומהו הרוחב 

  

ואילו , לעיל 00-,7ה לאור האמור בסעיפים סעד ירידת הערך נדח)התביעה נידחת -סוף דבר .60

 (.על סעד ההשבה ויתר התובע

 

גביית היטלים : למרות דחיית התביעה אין הדעת נוחה כלל מהתנהלות הנתבעת במקרה דנן .66

לא בצעה בצמוד לנכס סלילת מדרכה !!( שנים 70)ולמרות זאת עד היום , 7111-7111בשנת 

נתי לפסוק הוצאות לטובת הנתבעות וכל צד ישא לאור זאת אין בכוו. ומערכת ניקוז

 .בהוצאותיו

 

לפעול לסלילת הרחוב ולביצוע מערכת הניקוז כפי שעשתה  בקרוביש לקוות כי הנתבעת תדאג 

כעל  בשלמותווכפי שהדבר מתחייב מעובדת הכרזתה על הרחוב , בחלקו הדרומי של הרחוב

תדאג , ויתור התובע על סעד ההשבה ראוי כי על אף, ובמידה ולא תעשה כן. רחוב ציבורי

 . לעיל 67הנתבעת להשיב לו את כספו כמפורט בסעיף 

  
 

/701617 

אין בנמצא כל . בלבד( העירייה) 7ההתייחסות בפסק הדין הינה לנתבעת : עוד מילה לסיכום .1,1167661/

קשר  זאת ללא, ודין התביעה כנגדה להדחות( הועדה לתכנון ולבניה) 0עילה כנגד הנתבעת 

 . לויתור התובע על סעד ההשבה

כ "המזכירות תמציא העתקים לבבהעדר הצדדים ( 4110בינואר  42)ח "תשס, ז בשבט"ניתן היום י

 הצדדים

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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