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 פסק דין

 

גליה שניר הינה בעליה של בית מגורים דו משפחתי  המורכב משתי יחידות , התובעת .7

בלשכת רישום  08חלקה  00/0הבנוי על חלקה אחת בישוב קדימה הידוע כגוש 

כאמור בכתב התביעה התובעת  נדרשה על ידי "(. החלקה: "להלן)המקרקעין בנתניה 

. המועצה מקומית קדימה צורן לתשלום בגין היטלי סלילה ליחידות אלה ,הנתבעת

בסך של  77.70.07ודרישה שניה מיום ₪  0,000.01/בסך של  70.9.07דרישה אחת מיום 

וכעת תובעת החזרם שכן , היא שילמה תחת מחאה לנתבעת הסכומים. ₪ 0,000.01/

 . אף  אינה שוויוניתשלא כדין ו, לטענתה  דרישת המועצה נגועה באי חוקיות

הסנפיר וכי ' אין כל מחלוקת בין הצדדים שהחלקה גובלת הן ברחוב הסנונית והן ברח

 .על החלקה בנויים כיום שני בתים

 

 :סנפיר' סנונית או שמא רק עבור רח' האם ההיטל נשוא תיק זה הינו עבור רח.   5

  

לעבודות סלילה טענתה הראשונה של התובעת הינה שדרישת היטל אחת מתייחסת 

סנפיר ודרישת היטל שניה מתייחס לעבודות סלילה שבוצעו ברחוב ' שבוצעו ברח

 . סנונית

 

איני יכולה לקבל הטענה שכן התובעת מסתמכת בטענתה זו על העובדה שבדרישת 

 9הסנונית ' חיוב בגין עבודות פיתוח ברח: הנדון: "מצוין  79.9.07ההיטל מיום 

 ".כביש ומדרכהדרישת תשלום בגין היטל 
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מנהלת מחלקת הגביה אצל הנתבעת הצהירה ששתי הדרישות , ליאורה מדויל' הגב ./

הסנפיר אולם נשלחו שתי דרישות תשלום שכן ' מתייחסות לעבודות סלילה ברח

וכתובת  78בחלקה בנויות שתי יחידות דיור כאשר כתובת יחידה אחת  הינה סנפיר 

ש העידה שהתובעת ביקשה לפצל התשלום לשתי "מבבי. 9היחידה השניה הינה סנונית 

,  היחידות ולכן  הנתבעת הסכימה לפצל לשלוח שתי דרישות תשלום בהתאם לכתובות

אולם בכך אין לשנות העובדה שההיטל נדרש רק , על כן נשלחה הדרישה לכתובת זו

 .הסנפיר' עבור עבודות הסלילה שבוצעו ברח

' ור שאכן דרישת ההיטל הינה עבור סלילה ברחמלשון המכתב איני יכולה ללמוד בביר

סנונית שכן יכול ומהנוסח ניתן להבין שהדרישה הינה לעבודות פיתוח אשר על הבית 

 .הסנונית לשאת בהם' ברח

 

' בבית המשפט העידה התובעת שלמדה על כך שהדרישה מתייחסת לרח, זאת ועוד ./

בסעיף זה נקבע (.  לפרוטוקול 0' ראה עמ), לכתב ההגנה של הנתבעת 77סנונית מסעיף 

הנתבעת תוסיף ותטען כי סלילת הרחוב . לכתב התביעה  77הנתבעת מודה בסעיף :" ש

". דהיינו לאחר שחוק העזר נכנס לתוקף. 7.0.07 -בגינו נדרש ההיטל התחילה רק ב

 70.9.07לכתב התביעה קובע שדרישת התשלום שערכה הנתבעת ביום  77סעיף 

 . זר לקדימההסתמכה על חוק הע

חזרתי ועיינתי בסעיף וכלל לא מצאתי בו כל ראיה לכך שדרישת התשלום התייחסה 

 .לרחוב הסנונית

 

שם טוענת הנתבעת , בכתב ההגנה המתוקן של הנתבעת 77אף אם הכוונה הינה לסעיף  .2

סנונית ' שהתובעת נתפסה לכלל טעות ולא נדרשו ממנה כלל דמי השתתפות בגין רח

סנפיר כאשר הדרישות נשלחו לביתה באבן יהודה עם ציון כתובות ' רח אלא רק בגין

הנתבעת הסבירה שדרישות .  איני יכולה לקבל הטענה. הבתים לגביהם נדרש היטל

על כן כיצד מכך למדה התובעת שדרישת התשלום , הסנפיר' התשלום הינן רק בגין רח

וב בכתב ההגנה שהוגש רק כיצד יכולה היא להסתמך על הכת ?הסנונית' הינה בגין רח

 .לאחר הגשת תביעתה היא

 

לאור כל האמור לעיל לא הרימה התובעת התשתית הראיתית ולא הוכיחה  טענתה  .0

הסנונית ומסקנתי הינה ששתי הדרישות גם יחד ' שאחת הדרישות מתייחסת לרח

טענה שלא נסתרה כלל , כפי שטענה הנתבעת, סנפיר' מתייחסות לסלילה שבוצעה ברח

ועיקר ונשלחו שתי דרישות לפי בקשת התובעת לפיצול דרישות התשלום מטעמיה 

 .היא
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 :סנפיר' מתי בוצעו עבודות הסלילה ברח.   1

 

' השאלה השניה שעלי לתת עליה את הדעת הינה מתי בוצעו עבודות הסלילה ברח

 .סנפיר

לום כאשר את דרישת התש 7992התובעת טוענת שהעבודות הסלילה החלו כבר בשנת 

 .ועל כן לא ניתן היה לחייבה בגין עבודות אלה  5007קיבלה רק בשנת 

שאז בנו הבתים שכן  7991בבית המשפט חזרה והעידה שהעבודות החלו לפני שנת 

 .כאשר החלו לבנות היה במקום כביש עפר

 

שכן העובדה שהיה במקום כביש עפר עדיין אינה גוררת , איני יכולה לקבל קביעה זו .0

כ התובעת בסיכומיו "ואיני יכולה לקבל טענת ב, שאז החלו בעבודות הסלילה המסקנה

שכן היה צורך להוכיח שאכן הנתבעת היא , שזוהי פריצת דרך שכמוה כסלילת הדרך

 .שביצעה פריצת הדרך ומתי עשתה כן

 

. הסנפיר' שכנה מר זיידבאנד כלל לא ידע מתי החלו לסלול רח, העד מטעם התובעת  .  9

לא , למרות שברחוב מתגוררים עוד תושבים, בא כל עד    אחר להוכחת הטענהולא הו

 .הוצגה כל מניעה להבאתם

 

מר חנן טויטו הצהירו שעבודות הסלילה החלו רק , מדויל והן מהנדס הנתבעת' הן הגב .70

וכי לא ניתן להתחיל בעבודות סלילה לפני קבלת הודעת מחלקת  7.0.07ביום 

כאשר הודעה כזו הוצאה רק ביום , על אישור כספי לסלילההחשבונות של הנתבעת 

 (.נספח לתצהיר מר טויטו. )7.0.07

וכי עד למועד  5007בחקירתו הנגדית חזר מר טויטו והעיד שהרחוב נסלל רק בשנת 

 .עדות זו לא נסתרה. סלילתו לא היה כביש במקום

ובעת בעיות עם הוא אף העיד שזוכר התובעת שכן בעת הסלילה היה במקום והיו לת

 .דרך הכניסה

שהוצג על ידי התובעת אף הוא אינו משנה מסקנתי שכן זוהי תוכנית בה מצוין  8' ת

, איני יודעת מהי תוכנית זו -0.0.07הסנפיר אשר חתומה על ידי מר טויטו ביום ' רח

ואיני למדה ממנה כלל ועיקר , או לאחריו, האם הינה תוכנית לפני ביצוע סלילת הכביש

 .נסלל הכביש מתי

 

סנפיר נסלל בצורה ' לתצהירה שהכביש ברח 59התובעת הצהירה בסעיף , יתרה מכך  .77

רשלנית כחצי מטר נמוך מהגובה המאושר ועל כן החומה שמסביב ליחידות הדיור 

אם אכן היו עבודות הסלילה מתבצעות . הבנויות כיום בחלקתה תלויה כעת באויר

היתה בונה החומה , ר החלה התובעת לבנות הבתיםכאש 7991אזי בשנת , 7992בשנת 
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ועל כן אף מכך למדה אני שהסלילה בוצעה רק לאחר שבניית , באופן שיגיע עד לכביש

 .7991דהיינו לאחר שנת , הבתים הסתיימה

 

 

 

 :האם מוסמכת הנתבעת לגבות היטל הסלילה. 75

 

 .הנתבעת מוסמכת לחוקק חוקי עזר לגבית היטלים

 .10/( 5)ד מח "פ, אבן יהודה. מ' צבי מימון נ 49515/1צ "גבראה לענין זה 

ומשאין , ואז נכנס לתוקף החוק החדש 7990 -טוענת התובעת שהחוק הישן בוטל ב

בחוק החדש כל סעיף המסדיר ומאפשר לנתבעת לגבות כספים בגין סלילה שהוחל 

 .ל החוק החדששוב לא ניתן לחייב בגין כבישים שנסללו לפני כניסתו לתוקף ש, בעבר 

 

אולם יש , איני נדרשת לדון בטענה זו, 5007לאחר שקבעתי שהסלילה בוצעה בשנת 

לדון בשאלה האם חוק העזר  החדש  שמכוחו הוטל ההיטל התיר לנתבעת לגבות היטל 

 .הסלילה או שגבית ההיטל אינה בסמכות הנתבעת

 

ת שיטת החישוב שינה א 7990התובעת טוענת שחוק העזר המקומי משנת , לחילופין

מדמי השתתפות להיטל והפך את ההיטל לתשלום חובה שאינו בסמכות הנתבעת ועל 

כן טענה שדרישת ההיטל הינה גבוהה מההוצאות הריאליות שהוצאו . כן אינו חוקי

 .בגין הכביש הנדון ומהווה מס מוסווה

לענין החישוב הוברר בבית המשפט שהתובעת כלל לא בדקה החישוב ועל כן לא 

הרימה כל תשתית ראיתית לכך שהדרישה גבוהה מההוצאות הריאליות שהוצאו עבור 

 . הסלילה

 

שכן , איני סבורה שצודקת התובעת בטענתה, לענין סמכות הנתבעת לגבית ההיטל

כאמור לעיל כלל לא הובאו כל ראיות בפני לצורך בחינת השאלה האם מאפייני היטל 

יים זיקה בין תשלום החוב לבין הוצאות אכן  חייבת להתק. סלילה זה הינם כמס

הסלילה אולם התובעת לא הרימה נטל ההוכחה להוכחת טענתה זו מלבד טענתה 

ולמעשה אף כלל , כלל לא הוכחה, הכללית בענין אשר נטענה כך שוכנעתי מהפה לחוץ

 .לא נבדקה על ידי התובעת

 

בעת לא הוכיחה  אומנם הראיות לענין חישוב ההיטל הינן בידי הנתבעת אולם התו

 . שפנתה וביקשה הסברים לענין חישוב ההיטל  ועל כן לא הוכיחה בפני טענתה
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 :סנפיר' החיובים בגין היטל הסלילה ברח.  78

 

נותרה כעת לדיון השאלה האם ניתן לחייב את החלקה והבתים הבנויים עליה בהיטל 

 .הסנפיר' הסלילה עבור רח

 

כאשר , ולמרות שעל החלקה בנויים שני בתים, חתהתובעת טענה שעסקינן בחלקה א ./7

אזי מאחר , סנונית' סנפיר והגישה לבית השני הינה מרח' הגישה לבית אחד הינה מרח

והחלקה הינה אחת ולא עברה כל פרצלציה יש לחייב רק יחידה אחת בגין הסלילה 

 . הנתבעת ולא ניתן לחייב שתי היחידות כפי שחייבה, זו הגובלת ברחוב, הסנפיר ' ברח

 

כך הוכח בפני מנסח עדכני של , החלקה הינה אחת והזכויות בה של התובעת ובעלה .72

עדין החלקה על , וגם אם בנויות על החלקה שתי יחידות דיור, (47 נ)לשכת הרישום 

 . המופיעה בחוק העזר כפי שהוצג בפני" נכס"י הגדרת "עפ" נכס"שתי היחידות מהווה 

לא הציגה כל , לא הציגה כל רישום כזה, ם יחידות נפרדותהתובעת לא טענה לרישו

ואף העידה שהיא זו שביקשה לפצל התשלום , הסכם חלוקה בין בעלים ולא טענה לכך

דהיינו הבינה שמדובר בתשלום ,  ועל כן קיבלה שתי דרישות תשלום, לשני מגרשים

 .אחד עבור יחידה אחת ומטעמיה ביקשה לפצלו

משפחתי ויועד -בסיכומי תשובתו שמלכתחילה הנכס נבנה כדוכ התובעת "הטענה של ב

 .לשתי משפחות אינה מעלה ואינה מורידה שכן מבחינת רישומו עסקינן ביחידה אחת

 

כך , ויש כניסה אליה משני הרחובות,  יחידה זו גובלת היא בשני הרחובות גם יחד

 . ועל כן ניתן לחייב היטל בגין סלילת שני הרחובות, הוכח בפני

 

עדיין קיים מעבר ואין המעבר צריך להיות לציבור הרחב , אף אם יש גדר בתוך החלקה

 .  שכן עסקינן בחלקה פרטית

 .הוכח בפני שבגדר  מעבר להולכי רגל על ידי ובכך מתחזקת מסקנתי, יתרה מכך

 

עדיין הגדרת נכס גובל כוללת נכס כזה שאין בינו לרחוב קשר , אף אם נכס הינו עורפי

שכן הגדרת נכס , 7//( 5)י נז "פד, אלעמי יזום' א ירושלים נ"עראה לענין זה  .ישיר

 .רחבה היא וכוללת אף נכסים שאינם בקשר ישיר

 

מכך למדה אני שעסקינן בנכס גובל לצורך חיובו בהיטל סלילה שכן הפסיקה הרחיבה 

כאשר נקבע שאף אין הכרח שתהא גישה מהנכס לרחוב , המשמעות של נכס גובל

 (.  ויזר יוסף נגד עירית חדרה /47/000( חי)מ "עתראה לענין זה )סלל הנ
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יחזקאל אברהם  /47/577מ "עעכ התובעת בסיכומיו "אף בפסק הדין שצוטט על ידי ב

מדרכה או כיוצא , סימטה, נקבע שגישה יכולה להיות אף דרך מדרגות, עירית חדרה' נ

 .שה לכל דבר וענין הפתוחה לתובעתועל כן גישה דרך מעבר הולכי רגל הינה גי, באלה

 

כ התובעת בסיכומיו לפיו הגישה הינה דרך שער קטן עם "איני יכולה לקבל טענת ב

יש שער "שכן התובעת העידה , גרם מדרגות שמתאים אך ורק להולכי רגל ללא כבודה

ומכאן , .(80.2.00לפרוטוקול מיום  /' ראה עמ". )קטן שאפשר לעבור להולכי רגל בלבד

 . דה אני שהולכי רגל יכולים לעבור ויש להם גישה לרחובלמ

בין אם יש , מגדיר נכס גובל כנכס שגובל ברחוב או קטע רחוב 7990חוק העזר משנת 

כולל נכס שיש אליו גישה מאותו , גישה לנכס מאותו רחוב ובין אם אין גישה כאמור

 .רחוב דרך נכס אחר או מדרכה

 

מבחינת רישומן , שעסקינן בשתי יחידות נפרדות שונות גם אם הייתי מגיעה למסקנה .70

מסקנתי היתה זהה שניתן לחייב כל אחת מהיחידות בגין , כפי שטוענת התובעת

 .סנפיר כפי שאפרט להלן' הסלילה שבוצעה ברח

 

הסנפיר הינה חוקית שכן נשלחה ' דרישת ההיטל שנשלחה עבור הבית הבנוי ברח  .71

 .לה וברור הוא שקיימת גישה לרחוב זה מהביתבסמוך לביצוע עבודות הסלי

 

שכן , מסקנתי הינה שדרישה זו הינה חוקית, הסנונית' אף לענין הבית הבנוי ברח .70

בחקירתה בבית המשפט , הסנפיר' למרות טענת התובעת שהבית אינו גובל כלל ברח

 . הסנפיר' הודתה שקיים מעבר להולכי רגל בין הבית לרח

וכאשר קיים מעבר להולכי רגל מחלקה זו לרחוב ולאור ההלכות  ,כפי שקבעתי לעיל 

 .מבחינת הגדרת החוק" נכס גובל"אזי ניתן לקבוע שזה 

 

איני יכולה לקבל טענת התובעת שנכסו של זיידנבנד  הממוקם באופן זהה לנכס  .79

שכן לא הוצגו כל ראיות לכך למרות שמר זיידנבד , הסנונית' התובעת חויב רק בגין רח

לא הוכח כיצד מופיע שטחו של זיידבנד בלשכת רישום . העיד בבית המשפט

והאם קיים מעבר אף , לא הוכחו החישובים על פיהם נדרש ממנו התשלום, המקרקעין

 . סנפיר' להולכי רגל מביתו לרח

 

אומנם . ענין נוסף המחזק מסקנתי הינה העובדה שהתובעת שילמה עבור ההיטלים .50

ליאורה מדויל ואף מעדותה ' אולם מתצהיר הגב, תחת מחאהטענה היא ששילמה 

בבית המשפט עלה שהתובעת פנתה וביקשה פריסת תשלומים אולם לא טענה כנגד 

 .החיוב
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החיוב פוצל לשתי היחידות כך , מדויל' ובהתאם לעדות הגב' ד' בהתאם לנספחים ג .57

כאשר , ר"מ 5/1של  ר מגרש ושטח בנוי"מ 077שכל יחידה קיבלה חיוב לפי שטח של 

ר  "מ 0//דונם ושטח מבונה  7.5שטח כל החלקה בהתאם לבקשה להיתר שאושר היה 

 .אכן החיוב נשלח לכל יחידה לפי השטח הבנוי ושטח מגרשה, דהיינו

 

 .טוענת התובעת שתושבים אחרים ברחוב קיבלו חיוב בסכום נמוך יותר מחיובה. 55

 :כראיה הציגה מספר מסמכים

בגין  89,208מאשר שמר זיינדבד שילם סך של  75.5.00הנתבעת מיום  מסמך -5'ת 

 .היטל כבישים היטל ביוב

כאשר מעדותו של מר זיינבד עלה שביתו גובל , לא ברור בגין איזה רחוב שולם היטל זה

מתשריט שהוצג בפני המהנדס טויטו עלה ששטח המגרש של , זאת ועוד. הסנונית' ברח

אף לא . ועל כן ברור שחיובו יהיה בסכום נמוך יותר( ר"מ 200)זיידבנד הינו קטן יותר 

 .ברור שהינו הבעלים היחיד של החלקה

מכתב התראה למשפחת  52.7.00מכתב הנתבעת מיום  -7'מסמך נוסף שהוגש הינו ת

שוב לא . ₪ 20/,700לתשלום חוב היטל ביוב וכבישים בסך של  79הסנונית ' חנונה מרח

לא ידוע מה גודל החלקה של , הסנפיר או הסנונית' לרחברור האם ההיטל הינו 

ויש לציין שהסכום שנדרשו לשלם הינו גבוה הרבה יותר מהסכום , משפחת חנונה

 .שנדרש מהתובעת

התובעת לא הרימה הנטל להוכחת טענתה לחיובים שונים עבור אותו , הווה אומר

 . הרחוב

 

וטלו כדין וחישובם מתייחס לגודל כל לאור כל האמור לעיל ומאחר והיטלי הסלילה  ה .58

אלא בחיוב , כאשר אין עסקינן בחיוב כפול, ליאורה מדויל' כפי שהעידה הגב, יחידה

 .אזי דין התביעה להידחות, בגין היטל סלילה שנשלח לכל נכס גובל לפי גודל הנכס

 
 

2759817 

2/010878 
 .מ כחוק"מע וכן₪  72,000התובעת תשלם הוצאות משפט לנתבעת בסך של . /5

 
 

2759817 

2/010878 
כ "המזכירות תמציא העתקים לבבהעדר הצדדים ( 0770במרץ  02)ז "תשס, בניסן' ניתן היום ז

 הצדדים

 

 

 /2/010878-271540אברמוביץ קולנדר סמדר 

 

, אברמוביץ-סמדר קולנדר
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 שופטת

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


