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  בתי המשפט

 
 /00038250עמנ ש לעניינים מינהליים חיפה"בימ

 

 /885805300 :תאריך בר זיו ברכה: שופט :בפני

 

  שירותי בריאות כללית  :בעניין

 המערערת ברגרזון ואחר. ש ד"כ עו"י ב"ע 

  נ  ג  ד 

  המועצה האזורית מטה אשר 

 המשיבה 'נחליאלי ואח. ד ד"כ עו"י ב"ע 

 

 פסק דין

 

אשר ניתן על ידי ועדת הערר , /0...5מיום  808508. ע.בפני ערעור מינהלי על פסק דין בו .8

בראשות כבוד , "(חוק הביוב"להלן ) 3/.8 -ב"תשכ, (ביוב)לפי חוק הרשויות המקומיות 

 . ד עובדיה לוי"סטפן כהן ועו' אינג, לבנוני. השופט ש

 

על . בשבי ציון /8882בגוש  /5 -ו 20,28,23,22,28,.23,2המערערת הינה בעלים של חלקות  .3

בהמשך "(. הנכס"להלן )החלקות מבנה ששימש בעבר כבית הארחה של קופת חולים 

 .כמעון עולים ומאז לא נעשה בו כל שימוש 2..28.83עד ליום , שימש הנכס

 

, ₪  08,828.80/נדרשה המערערת לשלם למשיבה היטל ביוב בסכום של  80.08./3ביום  .2

הדרישה נסמכה .₪מיליון  3.2כאשר על פי מכתב הדרישה עלות הקמת כל המערכת הינה 

כי החיוב סווג לצר"(. חוק העזר"להלן ) ...8 -ט"התשנ, (ביוב)על חוק העזר לשבי ציון 

 .או למלונאות5הנכס כנכס למגורים ו

 

המערערת טענה כי לא היה מקום לחייבה בהיטל הביוב מאחר והחיוב הוא בגין נכס שלא  .2

כאשר  –כי סיווג הנכס אינו סביר , נעשה בו כל שימוש ולא ניתן לחברו למערכת הביוב

 .ו אינו סבירמדובר בנכס נטוש שאינו ראוי לשימוש וכי גובה ההיטל עצמ

 

המערערת הוסיפה וטענה כי המשיבה לא קיבלה החלטה כדין בדבר התקנת הביוב ולא  ./

 .קמה תשתית מספקת לחיובה בהיטל

עונה על  88.80.08בפסק דינה קבעה הועדה כי הדרישה ששלחה המשיבה למערערת ביום  ./

. ות התקנת הביובדרישות החוק וכי אין גם צורך במשלוח הודעה לגבי כל שלב של עבוד
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באשר לסיווג הנכס קבעה הועדה כי חוק העזר אינו מפריד בין מגורים למלונאות ולפיכך 

 .אין רלבנטיות לטענת המערערת כי הנכס אינו משמש עוד למלונאות

 

קבעה הועדה כי , מאחר ולא נעשה בו שימוש, "מבנה"באשר לטענה כי הנכס אינו מהוה  .5

לפי תכנית " הניתן לבניה"טל מחושב למבנה בנוי או כזה לאור הוראות חוק העזר ההי

כאשר הדבר עולה גם בקנה אחד עם מהותו של היטל הביוב )בנין ערים החלה על המקום 

 (.הצופה פני עתיד ולוקח בחשבון את הפוטנציאל התכנוני של הנכס –

 

ה חוות מאחר והמערערת לא הגיש, של המערערת" כלכליות"הועדה לא נדרשה להשגות  .8

 .דעת מקצועית או תחשיב שסתר את קביעות המשיבה

 

 .דחתה הועדה את הערעור של המערערת –לאור קביעותיה כאמור  ..

 

לטענת המערערת טעתה הועדה עת לא דנה . פסק דין זה הינו נשוא הערעור שבפני .80

, ימושבטענתה כי אין לחייבה בהיטל בגין נכס שאין בו שימוש ולא יכול להיעשות בו ש

טעתה הועדה בקביעתה כי הנטל להוכיח את אי סבירות ההיטל מוטל על המערערת וכי 

יש לחייב את הנכס לפי הפוטנציאל הגלום בו וכי טעתה הועדה כאשר לא דנה בטענת 

 .המערערת כי החלטת המשיבה התקבלה שלא כדין

 

מקום לחייב  האם יש -הראשונה : בסיכומים ממקדת העותרת טענותיה לשתים בלבד .88

לאור  –בהיטל ביוב נכס שחדל לשמש לכל שימוש והוא ראוי להריסה בלבד והשניה 

ממילא חוק העזר  –העובדה שהתחשיב על פיו נערך החיוב הקבוע בחוק העזר מוטעה 

אדון להלן בפסק הדין אך ורק בשתי  –לאור צמצום זה . בטל והחיוב על פיו אינו חוקי

 .ל פסק דינה של הועדההשגותיה אלה של המערערת ע

 

מהן , המשיבה טענה בתגובתה כי הודיעה לכל בעלי הנכסים על ההחלטה לבצע את הביוב .83

כי עדכנה את התושבים מפעם לפעם וכי גם , העבודות הצפויות וקצב התפתחות העבודה

בכל מקרה טענה המשיבה כי . לדרישתה לתשלום היטל הביוב נילווה טופס מידע כנדרש

משלוח ההודעות בחוק הביוב הינן פרוצדורליות ואין בכוחן לאיין את דרישת הוראות 

 .החיוב

 

באשר להחלטה בדבר התקנת הביוב טוענת המשיבה כי זו התקבלה כדין בישיבת 

וההחלטה בדבר חיוב התושבים התקבלה כדין בישיבה  ...38.80המועצה המקומית מיום 

 .הן נמסרו לתושביםשהודעות עלי – 08...2מיום  –מאוחרת יותר 

 

באשר לסיווג הנכס טוענת המשיבה כי היטל הביוב ממסה את פוטנציאל ההנאה מן הנכס 

כאשר אין לעשות הבחנה בין השימוש למלונאות או למגורים , ולא את השימוש בפועל
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עוד טענה כי החיוב נעשה על סמך תחשיב מקצועי ודי בכך . כיון שהתעריף לשניהם אחיד

 .כאמור בחוק, "משמש את בעל הנכס"ת הנכס כדי שיחשב כשעשוי לשמש א

 

 :דיון

 

המערערת מבססת טענתה לפיה אין מקום לחייבה בהיטל ביוב לאור העובדה שהנכס אינו  .82

נ "בעמ( כבוד הנשיאה גילאור)על החלטת בית משפט זה , בשימוש וראוי להריסה בלבד

, (לא פורסם)צה מקומית שבי ציון מנהל הארנונה מוע. שירותי בריאות כללי נ 285508

שעניינו הנכס נשוא העתירה ושם נקבע כי סיווג הנכס צריך להעשות על סמך השימוש 

 .בפועל ולא על סמך השימוש שנעשה בו בעבר

 

המועצה המקומית . מ נ"חברת החשמל לישראל בע 3/2558א "המערערת מפנה גם לע

כאמור , בפועל ממש" הביוב ישמש אותוש"בעל נכס :"שם נקבע כי  5/5( 8)ד לג"פ, נשר

וטוענת " להוציא בעל נכס שלא ישתמש בביוב בפועל ממש, חייב בהיטל, לחוק  /8בסעיף 

כי אין לחייב בהיטל גם בגין הקרקע מאחר ומדובר , כי הביוב אינו משמש את הנכס

קע בשטח פתוח ללא שימוש וכי למשיבה לא יגרם כל נזק מאחר ועם ביצוע בניה על הקר

 .ניתן יהיה לחייב את מבקש ההיתר בהיטל ביוב

 

על פי התעריף המינימלי של , לחילופין טענה המערערת כי יש לחייבה עבור הקרקע בלבד

 .כאשר המשיבה תוכל לגבות את ההפרש מהנהנה בעתיד" מטרה אחרת"

 

המשיבה לא הגישה סיכומי תשובה לסיכומי המערערת אלא הפנתה לעיקרי הטיעון 

כי צדקה הועדה בקובעה כי אין לגזור גזירה שווה בין החיוב , כאמור, שם טענה, מטעמה

המוטל מידי שנה לבין חיוב בהיטל ביוב שהינו חד פעמי וכאשר היטל הביוב , בארנונה

 .ממסה את פוטנציאל ההנאה מן הנכס ולא את השימוש בפועל

 

עמד כבוד השופט לוי על  55/ (2)ד נו"פ, עירית הרצליה. רמי דומיץ נ 500//20א "ברע .82

כאשר אין לעשות גזירה שווה  –האבחנה בין האגרות וההיטלים על פי החוקים השונים 

 :כפי שטוענת המערערת –מהאחד לשני 

 

 היטל ביוב "

-ב "תשכ( ביוב)החוקים הרלוונטיים לענייננו הם חוק הרשויות המקומיות 

הסמכות . 2691-ד"תשל( ביוב)וחוק העזר להרצליה "( חוק הביוב: "להלן) 2691

על , לחוק הביוב 29הכללית להטיל היטלי ביוב על בעלי נכסים מעוגנת בסעיף 

פיו חייבים בעלי נכסים שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של 

בתשלום היטל ששיעורו ייקבע בחוקי עזר שתתקין , ביוב שישמש את נכסם

 : ר להרצליה נקבעלחוק העז 1בסעיף . הרשות המקומית
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בעל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו "

בשיעורים שנקבעו בתוספת כפי שיעורם , חייב בהיטל ביוב לכל שלב, נכס

 ...". המעודכן במועד התחלת העבודה

 

 : נאמר 3בסעיף 

 

חייב בעלו , לחוק 1נוספה בנייה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף "

ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת "בהיטל ביוב לכל מ

 ". כשיעורם המעודכן בעת התשלום

 

רבוע משטח הקרקע -בתוספת לחוק נקבע שיעור ההיטל על פי תעריף לכל מטר

רבוע משטח -בנוסף לתעריף אחר לכל מטר, (כולל הקרקע שעליה עומד הבניין)

 ...". הבניין

 

כי מגמת המחוקק הראשי הייתה להרחיב את גדרו של השטח , ואותעינינו הר"

כך שהוא יכלול לא רק את השטח או הנפח הבנוי למעשה , החייב בהיטל ביוב

. אלא אף את הניתן לבנייה בנכס לפי תוכנית בניין עיר, בכל קומותיו של הבניין

הותיר המחוקק בידי הרשות המקומית את האפשרות להטיל את , עם זאת

אך לא כלל בצד סמכות זו , לפי הבנוי למעשה בלבד, חיוב בגין רכיב הבנייהה

מזה הבנוי ( גם לא הקומה המפולשת)לגרוע שטח כלשהו  -סמכות נוספת 

 ".למעשה בכל קומותיו של הבניין

 

 –ל עולה מפורשות כי הברירה בידי הרשות "מהאמור בפיסקה האחרונה של פסק הדין הנ

הניתן לבניה בנכס לפי תכנית בנין "או לפי הפוטנציאל 5י הקיים ולחייב את בעל הנכס לפ

ולפיכך צדקה הועדה בקביעתה ונשמט הבסיס תחת טענת המערערת לפיה יש  –" עיר

 .לקבוע את ההיטל על פי השימוש בפועל

 

צדקה הועדה גם בקביעתה כי ניתן להקיש אודות ההבחנה בין הארנונה להיטל לאור  ./8

הנסון מוצרי  502///8א "רנונה נקבע על ידי כבוד השופטת ארבל בעבאשר לא. יעודם

 :כי( לא פורסם)המועצה המקומית משגב . מ נ"בע( ישראל)מחצבה 

 

ההצדקה להטלת הארנונה נובעת מההנאה והתועלת שמפיקים הנישומים "

 ".תאורה וכד, ניקיון, כגון פינוי אשפה, מהשירותים העירוניים שמסופקים לה

 

לחוק הביוב במפורש את המטרה לשמה נועד  85אשר להיטל ביוב קובע סעיף ואילו ב

כאשר קנה המידה לחישוב שיעורי ההיטל , דהיינו לכיסוי הוצאות הביוב –ההיטל 

חוק העזר עצמו (.  לחוק הביוב 88סעיף )והשיעורים עצמם נקבעים בחוק העזר הספציפי 
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לי הנכסים ומכאן גם שהשימוש אינו מחלק את סכום ההוצאות באופן יחסי בין בע

 (.מעבר למסגרת שנקבעה בחוק העזר)הנעשה בנכס אינו רלבנטי לקביעת ההיטל 

 

 –המשולם בגין השימוש בפועל " המס"חוק העזר גם עושה בתוספת הבחנה ברורה בין 

ובין היטל "( ק מים המסופקים למחזיק"לכל מ"שהחיוב בגינה הינו " )אגרת הביוב"

 .הביוב

 

, חדר או חדרים המשמשים לעסק "כ" מבנה"ערערת טוענת כי חוק העזר מגדיר המ ./8

ממילא נשמט " משמש לעסק"ומאחר והנכס הרלבנטי אינו " לחקלאות או לצורך אחר

 .הבסיס לחיוב הנכס בהיטל ביוב

 

 :נקבע כי //8( 2)ד מג"פ, עירית תל אביב. נעים נ /28058א "בע

 

כל אימת שיש באפשרותו " ל הנכסמשמשת את בע"שרשת הביוב , משמע"

 "להתחבר אליו

 

 .דהיינו הפוטנציאל הוא הקובע ולא השימוש בפועל 

 

בנין או "כ" נכס"פרשנות המערערת גם אינה עולה בקנה אחד עם לשון חוק העזר המגדיר 

המהווים יחידת רישום , וכל חלק מבנין או חלק מקרקע, קרקע בתחום המועצה

 ..." .נפרדת

 

 :לחוק העזר החייב בהיטל הינו 3ף על פי סעי

 

אדם המקבל או הזכאי לקבל ( 1")בין היתר כ, כאשר זה מוגדר" בעל הנכס"

 ..."הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה

 

5 דהיינו גם כאן נקבע במפורש כי הקובע הוא פוטנציאל קבלת ההכנסה ולא ההכנסה  –

 .השימוש בפועל

 

יס לטענת המערערת אודות החשש מגביית תשלומי כפל בגין התקנת הביוב גם אין בס .85

 :לחוק הביוב קובע מפורשות כי 35שהרי סעיף 

 

לא יחוייב עוד בעל , בנכס שכבר שולמו עליו דמי השתתפות בהתקנת ביוב"

בין שהביוב נרכש על ידי הרשות , הנכס בהיטל לגבי השלב שעליו שולמו

 ".ידה שניתהמקומית ובין שהותקן על 
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מנחמי בוני מגדלי דוד . עירית רמת גן נ 8350503א "וראה בהרחבה הפרשנות לענין זה בע

 .5( 3)ד נח"פ, מ"רמת גן בע

 

מכל האמור אני קובעת כי צדקה הועדה בדחותה את ערעור המערערת בכל הנוגע לעצם  .88

 .אף שאינו בשימוש, החיוב בהיטל הביוב בגין הנכס

 

גם טענה זו . רערת וטוענת כי החיוב אינו חוקי לאור שגיאות בבסיס החיובממשיכה המע ..8

דינה להידחות מאחר ואין בעובדות להן טוענת המערערת כדי להצביע על תחשיב מוטעה 

וצדקה הועדה הנכבדה בקובעה כי המערערת לא המציאה חוות דעת או " מיסודו ובעליל"

ההיטל ובנסיבות אלה לא הרימה את  תחשיב כלכלי הסותר את זה שעמד בבסיס הטלת

, המערערת אמנם טוענת להתבדות תחזיות באשר למלונאות: ודוק. הנטל המוטל עליה

כך שממילא נשמט , אך כפי שקבעה הועדה בחוק העזר אין הבחנה בין מלונאות למגורים 

 .הבסיס תחת הטענה כי יש בתחזית שנעשתה כדי להצביע על סבירות ההיטל

 

רערת לפיה על המשיבה להוכיח סבירות ההיטל נדחית על ידי ואין לי אלא גם טענת המע

עירית . נ' אהובה וינברג ואח 5583502צ "להביא מפסק דינה של כבוד השופטת נאור בבג

 ( :/82.5.0פסק דין מיום  –לא פורסם )' תל אביב ואח

   

 סבירות"

כפי שראינו הטלת . העותרים טענו בנוסף כי צו הארנונה איננו סביר      .13

ארנונה היא בגדרי סמכותה של הרשות המקומית הכפופה לכללים ובמקרה 

 :לעירייה בכגון דא נתון שיקול דעת רחב. הצורך לאישור מיניסטריאלי

ביחס למהות המבחנים שעליהם תבסס את , היקף שיקול הדעת הנתון לעיריה"

הנחת היסוד . נרחבהוא , חיובי הארנונה של בניינים כאלה ואחרים שבתחומה

את היקף , שהעיריה מוחזקת כמי שמיטיבה לדעת את כלל צורכי העיר, היא

וכן את , ידי חלקי האוכלוסיה השונים-השירותים העירוניים הנצרכים על

" מידת יכולתם היחסית של מחזיקי הנכסים לסוגיהם לשאת בנטל הארנונה

לא )אש עיריית ירושלים ר' ועד מעקב לענין ארנונה ירושלים נ 2311363צ "בג)

 ((.1פסקה , פורסם

  

בית המשפט לא יחליף את שיקול דעתה הרחב של הרשות בשיקול דעתו וכפי 

 :שקבע הנשיא שמגר בעניין העלאת ארנונה על ידי רשות מקומית

בית המשפט אינו מציב את שיקולו באשר לסבירותה של העלאה במקום "

כי ייתכן , פט יוצא מתוך ההנחהבית המש. שיקולה של הרשות הסטטוטורית

, ולאו דווקא פתרון אותו היה בוחר בעצמו, שקיימים מספר פתרונות אפשריים

צ "בג" )אשר כל אחד מחם עשוי לזכות בתואר או בתיאור של מעשה סביר

: להלן)א  319, 311( 3)ד מ "פ, גת-עיריית קרית' מ נ"פולגת תעשיות בע 103381

 ((.ענין קרית גת
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ההלכה בעניין זה היא . פט יתערב אם יוכח לפניו חוסר סבירות קיצוניבית המש

מגיעה החלטה , מבחינת המידה, אם, בית המשפט יראה מקום להתערב"כי 

צדק -אשר נושאת עימה תכונה של אי, סבירות קיצונית-של הרשות לידי אי

ת עיריי' מ נ"בנק דיסקונט לישראל בע 369381צ "בג" )בולט הגורם עוול בולט

בענייננו העותרים לא עמדו בנטל המוטל עליהם (. ו 12, 23( 1)ד לט "פ, גבעתיים

 :ובלשונו של הנשיא שמגר. להוכיח אי סבירות קיצונית

כי החלטתה , אשר הן שצריכות לשכנענו, הנטל בכגון דא מוטל על העותרות"

דעת -עד שאדם בר, של הרשות המקומית הייתה בלתי צודקת בצורה משוועת

 (".318' בע, ענין קרית גת" )שניתן לקבל החלטה כאמור, יעלה על דעתולא 

 

משנתבע תשלום 'הלכה פסוקה היא "ל 22ראוי לציין כי העותרת בסיכומיה מפנה בסעיף 

ראי לענין זה , נטל השכנוע בענין על הרשות –היטל והאזרח הנתבע כפר בסבירות הסכום 

עירית . נ( בפירוק מרצון)מ "תועלת בע 500//83א "ואף רע, המוזכר לעיל 3/2558א "ע

מ "תועלת בע - 500//83א "חיפה ואולם סבורני כי הדברים הוצאו מהקשרם כאשר ברע

נפסק מפי כבוד השופט לוין כהאי  //., (3)3000על -תק.עירית חיפה ' נ( בפירוק מרצון)

 :לישנא

 

בד מבין שלש השאלות שהמבקשת מעוררת לפני יכלה אולי שאלה אחת בל"

על מי מוטל נטל ההוכחה להראות את  -והיא , לשמש נשוא לבקשה הנוכחית

סבירות ההיטל לסלילת רחובות כאשר הרשות תובעת את המגיע לה והאזרח 

מבלי , לענין זה מוכן אני להניח. הנתבע טוען לחוסר סבירותו של ההיטל

ד "פ 193398א "כמו לענין שנדון בע, שגם לענין ההיטל לסלילת רחובות, לפסוק

 -משנתבע תשלום ההיטל והאזרח הנתבע כפר בסבירות הסכום  - 919( 2)לג

 ".מוטל נטל השכנוע בענין זה על הרשות

 
 ".הלכה"ולא ב" הנחה"דהיינו מדובר ב

 
  5/5, (8)ד לג"פ. המועצה המקומית ' מ נ"חברת חשמל לישראל בע - 3/2558א "גם בע

 :כי //5-//5' נקבע בעמ

 
שבין ההוצאות להתקנת הביוב " הזיקה"ים על כן ולא כלום על אין אנו יודע"

יכול וההיטלים : בחוק העזר , והוגדלו מידי פעם, לבין שיעורי ההיטל שנקבעו

פי חוק העזר אמנם אינם עולים אלא כדי כיסוי -שהמשיבה רשאית לגבות על

בעו ויכול והשיעורים שנקבעו והוגדלו בחוק העזר נק, הוצאותיה להתקנת הביוב

כל עוד לא . בחינת שלח לחמך על פני המים, ללא זיקה לסכום ההוצאות האלה

 . בחזקת כשרות, כמובן, עומד חוק העזר, הוכח היפוכו של דבר

טענה ששיעורי ( המשפט המחוזי-או לפני בית)ואולם משבאה לפני ועדת הערר 

 ,ההיטל נקבעו או הוגדלו בחוק עזר ללא כל זיקה לסכום ההוצאות הללו
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פי חוק העזר להעשיר את הרשת -ולמעשה עשויים ההיטלים שניתן לגבותם על

על לות המקומית , המקומית מעל ומעבר לכיסוי הוצאותיה להתקנת ביוב

מה הוא סכום , והיא שבידה להוכיח, והוא משום שרק היא היודעת -הראיה 

ת תצא הרשו, לענין ביוב שיותקן רק לעתיד לבוא. ההוצאות להתקנת הביוב

או )המקומית ידי חובת הראיה המוטלת עליה אם תניח דעתה של ועדת הערר 

ידיה חושבו -ששיעורי ההיטל שנקבעו או הוגדלו על( המשפט-דעתו של בית

 . פי אומדנות ונתונים שיכלה באורח סביר לסמוך עליהם-על

 
שלא להיזקק ( המשפט-ורשאי בית)אין צריך לומר שרשאית ועדת הערר 

לשם "ואין בירורה דרוש , אם על פניה היא נראית טרדנית, זולטענה מעין 

כששיעורי ההיטלים נראים לכאורה נמוכים או , למשל -" מיצוי הצדק

 ".  סבירים

 
ממילא המערערת לא  –בכל מקרה אין מדובר בהיפוך נטל השכנוע ובענייננו  –דהיינו 

 .כאמור, הניחה כל בסיס לטיעוניה

 
עיריית ' נ' ואח( 8588503א "המשיב בע)קבלנים והבונים חולון ארגון ה - 30/3503א "בע

נדרש בית המשפט לשאלת  8..8, (3)3002על -תק. ' ואח( 8588503א "המערערת בע)חולון 

 :סבירות ההיטלים שגובה הרשות והוא קובע כי

 
רשאית רשות מקומית לגייס משאבים , מתוקף הסמכויות שהוקנו לה בדין"

באמצעות הטלת תשלומי , לות הפיתוח אותן היא מבצעתכספיים למימון פעו

לפקודת  21וסעיף ( נוסח חדש)לפקודת העיריות  112סעיף : ראו)חובה 

שיטת החיוב העיקרית על פיה נוהגות ((. נוסח חדש)המועצות המקומיות 

ועל , הרשויות המקומיות כיום בהטילן תשלומי חובה כאמור היא שיטת ההיטל

" דמי השתתפות"בניגוד לשיטת . מי החובה בענייננופיה חושבו גם תשלו

מבוססת שיטת ההיטל על חישוב כלל העלויות הצפויות לגבי סוג , שנהגה בעבר

ואין היא מקיימת זיקה של , התשתית הרלוונטי בתחומי הרשות המקומית

' ע: ראו)מימון בין שיעור ההיטל לבין העלות המיידית של התשתית הספציפית 

: להלן) 61( 2668, כרך ראשון)והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות שפיר אגרות 

על הרשות , אפוא, לצורך יישומה של שיטת ההיטל שומה((. אגרות, שפיר

, המקומית לערוך תחשיב המושתת על הערכות הצופות פני עתיד והמתייחסות

הערכות אלה מבוצעות על ידי . לעלות העבודות הרלוונטיות ולהיקפן, בין היתר

כלכלנים ושמאי , מהנדסי בניין, ביניהם מהנדסי תעשיה וניהול, אנשי מקצוע

ומטרתן להבטיח כי שיעור ההיטל יהיה מיוסד על תחשיב מקצועי , מקרקעין

א "ע)וישמש לכיסוי הוצאותיה של הרשות ולא להעשרה שרירותית של קופתה 

 193398א "ע; 99, 19( 1)ד לז"רשף פ' נ' מועצת עיריית הרצליה ואח 910381

החובה (. 991, 919( 2)ד לג"המועצה המקומית פ' מ נ"חברת חשמל לישראל בע

לערוך תחשיב אשר ישמש בסיס לקביעת היטלי פיתוח שונים וביניהם היטלי 
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נוהל להכנת חוקי עזר "אגרות תיעול ואגרות הנחת צינורות אף מעוגנת ב, סלילה

וכן בחוזרים של , 2661ת שהוציא משרד הפנים בשנ" לסלילת רחובות ותיעול

 9.1.2661ומיום  11.22.89החוזרים מיום : ולענייננו ראו)ל משרד הפנים "מנכ

התחשיב מהווה אפוא מרכיב מרכזי (. אשר צורפו כנספחים לסיכומי המערערים

וחשוב בתהליך קביעת ההיטלים והאגרות וממילא הוא נושא משקל מהותי בעת 

 ".רהשנבחנת סבירותם של ההיטל או האג

 
היה על החולקים עליו ( כפי שהוצג גם על ידי המשיבה בענייננו )משנערך תחשיב , ואולם

 :ל"הנ 30/3503א "להביא בסיס לטענתם וכפי שבית המשפט ממשיך וקובע בע

 
המערערים מצידם לא העלו טענה כלשהי לעניין סבירותם של התעריפים "

עומדת , משכך. מומחה פרדסולא הציגו כל תחשיב נגדי לתחשיבו של ה, ככאלה

סבירות תעריף אגרת הנחת צינורות בחזקתה ומקובלת עלי מסקנתו של בית 

 ".משפט קמא כי הטענות שהעלו המערערים בעניין זה דינן להידחות

 
 

/83.258 

 .אני דוחה את הערעור –מכל האמור  .2/5828230/

 
 .מ"ומע₪  80,000ד בסך "ט עו"המערערת תשלם למשיבה שכ .38

 
1216392 

11998323 
המזכירות תמציא . בהעדר הצדדים( 1009באוקטובר  28)ז "תשס, ו בתשרי"ניתן היום כ

 . כ הצדדים"העתקים לב

        _________________ 

 

 /2/58282-38250/בר זיו ברכה 

 שופטת, זיו -בר . ב           

 עדי שיטרית -קלדנית 

 הנוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכ


