
 עיריית  תל אביב יפו' ברודנו חיימה חיים נ  //66220( א"ת)תא 

1 

 

  בתי המשפט

 667200066.     א.ת יפו-בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 

 5106/07660 :תאריך השופטת רנה משל ' כב :בפני

 

 

 חיים-ברודנו חיימה.  5  :בעניין

 ברודנו שמואל.  7 

 ברודנו דה גולדמן איידה.  3 

 

 התובעים ד"עו, כהן' אנגלסמן ומ' כ מ"י ב"שלושתם ע  

  נ  ג  ד 

  יפו-אביב-ריית  תלעי 

 הנתבעת  ד"עו, בראונשטיין' כ נ"י ב"ע 

 

: ד"עו, יגאל מרזל: שופטים אביב-עירית תל' ברודנו נ( חיים)חיימה  6028288עא (: 6002-16-16)ל בעליון 
 אנגלסמן מלכה 

' י, ארבל' ע: שופטים אביב-עיריית תל' ברודנו נ( חיים)חיימה  6028288עא (: 6010-01-11)ליון דין בע-לפסק
 אנגלסמן מלכה : ד"עו, ריבלין' ה א, דנציגר

 

 דין-פסק

 :ההליך  .1

₪  1746173,1נתבעת להשיב להם סך של בתביעתם זו עתרו התובעים להורות ל  

העמידו התובעים תביעתם על 7 משיקולי אגרה. שלא כדין7 לטענתם7 שגבתה מהם

 (. 665/10/4א "בבש 3/.,.1החלטה מיום )₪  ///7///17סך של 

 :העובדות הצריכות לעניין ואינן שנויות במחלוקת  .6

( התביעה-לכתב. 1.1' סעבחלקים כאמור ב)הנם בעלים במשותף  4-ו 6התובעים  .א 

-בצפון תל7 2264בגוש  115 -ו 113' הידועים כמגרשים זמניים מס7 של מקרקעין

הנם בעלים  1-4התובעים (. בהתאמה" 551מגרש "ו7 "551מגרש : "להלן)אביב 

מגרשים . ל"בגוש הנ 112' הידועים כמגרש זמני מס7 במשותף של מקרקעין

 ". הנכס: "ונו  להלןיכ7 יחד 112-ו 7115 113' זמניים מס

המכונה מתחם דבורה 7 יפו-אביב-חלה באזור צפון מערב העיר תל 6,,1עד שנת  .ב 

"( ע"תב: "להלן)תכנית בנין עיר 7 בו מצוי הנכס7 "(המתחם: "להלן)הנביאה 
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יקבעו בתכנית .... קווי בנין7 תקנות בניה7 אופן הבינוי: "שקבעה7 1126מספר 

עוזר 7 לתצהיר עדותו הראשית של מר אילן לפטר' אלנספח ' ד ,סעיף " )מפורטת

 תצהיר: "להלן)חשב מינהל ההנדסה ומינהל בינוי ותשתית אצל הנתבעת 

כל 7 למעשה7 נאסרה7 שעד שתוכנית מפורטת לא תכנס לתקפה7 מכאן"((. לפטר

 .בניה במתחם ובנכס

 7לגבי המתחם"( התכנית המפורטת: "להלן) 1124ע "תב7 תוכנית מפורטת .ג 

7 (שבה 2בסעיף )בתוכנית מצוין (. לתצהיר לפטר' נספח ב) 6,.66.6פורסמה ביום 

הועדה : "להלן)יפו -אביב-כי יזמו אותה הועדה המקומית לתכנון ולבניה בתל

למספר הוראות בתוכנית זו יש חשיבות . ובעלי מקרקעין במתחם"( המקומית

 :ו קובע11סעיף 7 כך. רבה לענייננו

רק לאחר השלמת תכנון פיתוח הרחובות המשולבים  היתרי בניה יוצאו"

 ..."י מהנדס העיר"ואישורם ע, והדרכים בתחום התכנית

 :קובע 16סעיף   

לא תתחיל כל עבודת בניה בשטח המגרש אלא אם הוכשרה הקרקע "

כל זאת לשביעות רצונה של הועדה ... ונעשו עבודות פיתוח מינימליות 

 ." העיר ובהתאם לדרישות מהנדס, המקומית

 :קובע7 "זמן ביצוע"שכותרתו 7 63סעיף   

 ."שנה מיום אישורה 02התכנית תבוצע תוך "

ההסכם : "להלן)נחתם חוזה 7 6,.63.16ביום 7 לאחר פרסום התוכנית המפורטת .ד 

מר שמואל ברודנו 7 6לתצהיר עדותו הראשית של התובע ' נספח א -" המקדים

בין הנתבעת לבין  -"( תצהיר שמואל: "להלן)מטעם התובעים "( שמואל:"להלן)

7 כי אין חולק7 יוער תחילה"((. הועד: "להלן" )2264ועד בעלי המגרשים שבגוש "

במבוא להסכם .  שהועד חתם על ההסכם המקדים גם כשלוחם של התובעים

 :המקדים נאמר

הואיל ובעלי המגרשים מבקשים לקדם את תכנון הבינוי והפתוח של "... 

 ...ות השונות שבגושהתשתיות בחלק

י בעלי המגרשים "והואיל והעירייה מסכימה כי הסכומים שישולמו ע

כאמור בהסכם זה יקוזז בעתיד מאגרות והיטלים עתידיים אשר יחולו על 

 ..."החלקות כמפורש בהסכם זה

לשם 7 מפרט את עבודות האדריכלות שתזמין העיריה7 לאותו הסכם 6סעיף   

כי הועד הוא שיממן את התמורה 7 שבו מציין 4עיף וס7 קידום יישום התוכנית

 2סעיף . במגבלות מסוימות המצוינות שם7 שתשלם העיריה בגין עבודות אלו

 :להסכם המקדים קובע
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על בעלי המגרשים לשלם לעירייה את האגרות וההיטלים כפי שיהיו "

... הסכומים שישולמו עד לאותו מועד. בתוקף בעת הוצאת התרי בניה

בהתאם לקבלות שיצורפו בצרוף הצמדה ממועד התשלום ועד ליום יקוזזו 

 ..."הקיזוז

העיריה תעשה כמיטב יכולתה על מנת "כי 7 קבע7 האחרון להסכם זה7 6סעיף   

 ". להחיש את התכנון

 ///4/7שילמו התובעים לנתבעת סך של 7 לאחר חתימת ההסכם המקדים ולפיו  

₪ . 

נדרשה העיריה לבצע עבודות פיתוח שונות  7כחלק מהתכנית המפורטת7 כאמור .ה 

פי -אשר על7 ההיטלים7 לפי חישובי העיריה"(. הפיתוח המיוחד: "להלן)במתחם 

לא יכולים היו לכסות את הוצאותיו 7 בגין הפיתוח המיוחד7 דין מגיעים לה

בפגישה אליה . לממן את הפיתוח האמור7 באותה עת7 ותקציבה לא אפשר לה

ידי גורמים מטעם העיריה והוצע מטעם -הוצגה בעיה זו על7 זומנו בעלי המגרשים

כי מספר בעלי מגרשים יממנו מכיסם את ההפרש בין ההיטלים 7 העיריה

נציגם של התובעים . לבין ההוצאות בפועל בגין עבודות הפיתוח7 האמורים

7 לטענת התובעים"(. גרוס ד"עו: "להלן)דין בצלאל גרוס -באותה פגישה היה עורך

7 וכי שולחיו7 כי אין בסיס חוקי לתשלום זה7 ד גרוס"ישיבה טען עו באותה

 . לא ישלמוהו7 התובעים

ביום . 115-ו 113הגישו התובעים בקשה להיתר בניה לגבי מגרשים  3,./1./6ביום  .ו 

בכפוף 7 (לתצהיר לפטר' נספח ח)אישרה הועדה המקומית בקשתם  3,.66.11

קובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס התאמה ל"כגון 7 לקיום תנאים שונים

 :כי7 כפי האמור בתכנית המפורטת7 לאחר שבפרטיכל הדיון צוין7 וזאת7 "העיר

היתר הבניה יוצא לאחר השלמת התכנון והפיתוח של הרחובות " 

 ... המשולבים והדרכים בתחום התוכנית ואישורם על ידי מהנדס העיר

כך במקור ]פיתוח מינימליים  אישור הבניה יותנה גם בכל שייעשו עבודות

 (באמצע 3' בעמ, שם.[..." )מ.ר –

לפיו 7 בחתימת התובעים על הסכם7 התנתה העיריה הוצאת היתר הבניה7 בהמשך .ז 

". עבודות הפיתוח המיוחד"אשר כונו '7 ישולמו הסכומים האמורים בסעיף ה

 -ובעים חתמו הת7 ד גרוס"דעתו של פרקליטם עו-בניגוד לחוות7 5,.61.4ביום 

אשר היו צפויים להפיק רווחים מהפיתוח הצפוי במתחם ומהיתר הבניה שיוצא 

על שני חוזים עם  -לרבות חסכון רב בתשלום מס רכוש בגין הנכס 7 בעקבותיו

7  (לתצהיר שמואל' וג' נספחים ב7 "חוזי הפיתוח"או 7 "החוזים: "להלן)העיריה 

 :במבוא לחוזים נכתב. 115 -ו 113לגבי מגרשים 
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בין , לעיל נקבע 3683' ועל פי הוראות תוכנית בנין ערים מס: הואיל"...

כי לא תתחיל כל עבודת בניה בשטח המגרשים שבתחום התוכנית , היתר

אלא אם כן נעשו עבודות הכשרת הקרקע ועבודות פיתוח לשביעות רצונה 

 .של הוועדה המקומית ובהתאם לדרישות מהנדס העיר

... 

עוניינים להגיש לעירייה בקשות להיתרי בניה להקמת והבעלים מ: והואיל

 .מבנים על המקרקעין

 . ועבודות הפיתוח שבתחום התוכנית כוללות פיתוח מיוחד: והואיל

והעירייה מתנה את הוצאת היתרי בניה בהבטחת ביצוע עבודות : והואיל

בצורה שתאפשר , הפיתוח והפיתוח המיוחד לרבות פיתוח שטחי הציבור

 .רותים לדיירים אשר יאכלסו את המבנים עם השלמת ביצועםלה לתת שי

את השלמת תכנון , והצדדים מעוניינים לצורך האמור לקדם: והואיל

עבודות פיתוח המקרקעין שבתחום התוכנית ולהבטיח את ביצוע עבודות 

 ..."הפיתוח לרבות הפיתוח המיוחד

 :מסדיר את התשלום בגין הפיתוח המיוחד7 לחוזים 3סעיף   

הבעלים ישקיעו בעבודות פיתוח ציבוריות בתחום המקרקעין ובאזור ( א.4

. הסמוך את הסכום המפורט להלן לכל יחידת דיור שבתחום התוכנית

 "(. הוצאות הפיתוח המיוחד: "הסכום האמור יקרא להלן)

לכל יחידת דיור ששטחה העיקרי ₪  0,322סכום סופי ומוחלט של   -

 . ר"מ 331לרישוי עד 

לכל יחידת דיור ששטחה העיקרי ₪  30,022ם סופי ומוחלט של סכו -

 . ר"מ 331לרישוי עולה על 

הוצאות הפיתוח המיוחד הינם נוספות לכל סכום שהבעלים חייבים (  ב

 .לשלם לעירייה על פי כל דין

כי הוצאות הפיתוח לא ילקחו בחשבון בכל צורה , מוסכם בזאת במפורש

ולא ישפיעו , התוספת השלישית לחוק שהיא לצורך שומת ההשבחה על פי

 ."בדרך כלשהי על גובה היטל ההשבחה שיחול על המקרקעין בגין התוכנית

 :לחוזים קבע 1סעיף   

העירייה תטפל בתיקי רישוי שיוגשו על ידי הבעלים בכל יחידת תכנון   6.3"

 ...מהבעלים שבתחום יחידת התכנון יחתמו על הסכם 82%-לאחר ש

תשלומים לקיום התחיבויות הבעלים על פי חוזה בכפוף ל (א 6.4

מתחייבת העירייה לבצע את עבודות הפיתוח והתשתית בתחום התוכנית 

וכמתחייב מהוראותיה באופן שניתן יהיה לאכלס כל אחד מהבנינים שיבנו 

 .חודש מהוצאת היתרי הבניה בגין הבנין 31בתחום כל יחידת תכנון תוך 
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ע העירייה יהיו על פי הסטנדרט העירוני עבודות הפיתוח שתבצ( ב     

דרכי גישה לבנין , חיבורי מים, ניקוז, אביב ויכללו ביוב-המקובל בצפון תל

וגינון שטחי ציבור והיקפם יותאם לקצב תקבולי העירייה מאגרות והיטלי 

כאמור את , קצב הביצוע יאפשר)הפיתוח ומהוצאות הפיתוח המיוחד 

הוצאות הפיתוח המיוחד במועד האמור אכלוס המבנים שלגביהם שולמו 

 (..."לעיל( א)בסעיף 

 :לחוזים קבע. א/1סעיף 7 ולבסוף  

מתחייבים בזאת הבעלים ומצהירים כי התשלומים , למען הסר ספק"

י הסכם הפיתוח נובעים מרצון הבעלים "המיוחדים שקיבלו על עצמם עפ

נה ולא הבעלים מתחייבים שלא להעלות כל טע. לקדם את פיתוח האזור

או /גם אם חלק מבעלי מגרשים ו, כולו או חלקו, לבקש את ביטול החוזה

חלקות שבתחום התוכנית לא יצטרף להסכם ולא ישלם לעירייה את 

 ."הוצאות הפיתוח המיוחד

לצד 7 תוך שהוא מוסיף7 על החוזים7 בשם כל התובעים7 שמואל הוא שחתם  

בגין הוצאות 7 עים לנתבעתשילמו התוב7 בהמשך". מ.ת"את הכיתוב 7 חתימתו

7 2,,1במחצית הראשונה של שנת . סכומים בהתאם לחוזים7 הפיתוח המיוחד

עליהם אמור היה להבנות בית ) 115-ו 113ניתן לתובעים היתר בניה לגבי מגרשים 

 (. יחידות דיור 16קומות ובו  5מגורים בן 

ביום . 112י מגרש הגישו התובעים בקשה להיתר בניה גם לגב7 ,,,1במהלך שנת  .ח 

חתמו התובעים על חוזה דומה 7 //.2.1אושרה הבקשה בתנאים וביום  ,,.1.16

הפעם הוסיף שמואל הסתייגות מפורשת על . 112גם לגבי מגרש 7 לחוזי הפיתוח

' נספח יא" )פ ההסכם"חיוב האגרות וההיטלים ע"גבי החוזה לגבי חוקיות 

 63' סע)לקבל את החוזה האמור סרבה הנתבעת 7 בעקבות זאת(. לתצהיר שמואל

מבלי שרשם כל 7 על חוזה חדש7 //.6.,6ביום 7 חתם שמואל7 ולכן( לתצהיר לפטר

לפי 7 (לתצהיר שמואל /6סעיף )לגרסתו (. לתצהיר שמואל' נספח יב)הסתייגות 

 :  צרף אל חוזה זה מכתב שנוסחו7 הנחיית נציג הנתבעת

תום כמתחייב מההנחיות מכתב זה מועבר אליכם בד בבד עם ההסכם הח"

אלא במכתב , ולפיהם אין לרשום את המחאה על גבי ההסכם, שמסרת

 ."נפרד

דמי "ולאחר ששולמו 7 במועד זה. 1,65התובעים רכשו את הנכס בשנת  .ט 

אישרה "( דמי ההשתתפות: "להלן7 שעל מהותם אעמוד בהמשך" )השתתפות

כי 7 אל רשם המקרקעין בתעודה המופנית7 (לתצהיר שמואל' נספח יח)הנתבעת 

שילמו התובעים לנתבעת סכומים 7 בהמשך. אין כל חוב כלפיה לגבי הנכס
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תשלומים 7 לתצהיר שמואל' ויג' נספחים ט)בגין היטל סלילת רחובות 7 נוספים

 :כדלקמן7 ('השני וכו, התשלום הראשון: אלו יכונו להלן

רכיב )ילת כבישים כהיטל סל7 ₪ 637/44.63שולם סך של  6,./41.1ביום  ( 1  

 . 113עבור מגרש ( קרקע

( רכיב קרקע)כהיטל סלילת כבישים ₪  6/7156שולם סך של  4,./41.1ביום  (6  

 . 115עבור מגרש 

( רכיב קרקע)כהיטל סלילת כבישים ₪  6/7156שולם סך של  4,.1.11ביום  (4  

 . 112עבור מגרש 

( רכיב בנין)סלילת כבישים  כהיטל₪  1217/23.15שולם סך של  2,.2.6ביום  (3  

 . 113-115עבור מגרשים 

( רכיב בנין)כהיטל סלילת כבישים ₪  16575,2.56שולם סך של  //.6.5ביום  (5  

 .112עבור מגרש 

  הפלוגתאות  .4

בגין 7 בהתאם לחוזים7 האם זכאים התובעים להשבת התשלומים ששילמו .א 

 ".הפיתוח המיוחד"

 .שבת היטלי סלילת הרחובות ששילמוהאם זכאים התובעים לה . ב 

 הקדמה  .3

ראוי 7 במישור העובדתי7 אולם7 מרבית המחלוקת בתובענה זו הנה משפטית .א 

הלכה 7 ידי הנתבעת-שעבודות הפיתוח המיוחד אכן בוצעו על7 כי שוכנעתי7 לומר

כי עבודות אלו לא בוצעו 7 (לסיכומיה 31-53' בסע)כ התובעים טענה "ב. למעשה

יש בכך משום הרחבת 7 ראשית. טענה זו יש לדחות משני נימוקים7 אולם 7בפועל

לא העלו התובעים 7 תביעתם-לרבות בכתב7 בכל שלבי הדיון7 שכן7 חזית אסורה

7 זאת ועוד. לפיה העבודות הללו לא בוצעו7 טענה7 לא במפורש ולא במשתמע7 כלל

7 יתה עולה טענה כזוולו ה7 כי עבודות פיתוח מעין אלו לא נעשות במחשכים7 נהיר

7 לפיכך. במישור הראייתי7 כי הנתבעת היתה יכולה להתמודד איתה7 סביר להניח

שהנתבעת לא הציגה 7 כ התובעים אינה יכולה להלין על כך"ב7 בנסיבות אלו

קיימות ראיות שעבודות אלו אכן 7 שנית. כטענתה7 ראיות כבדות משקל בנושא זה

' בעמ7 וכך גם לדברי שמואל 11-66' ש7 רטיכללפ 43' כך לדברי לפטר בעמ: בוצעו

להן 7 כי עבודות הפיתוח המיוחד7 אני קובעת כאמור7 לפיכך. ,-2' ש7 לפרטיכל 16

 . בוצעו בפועל7 התחייבה העיריה בחוזים

בו 7 בפנינו סכסוך נוסף. היא זו המשפטית7 נותרה המחלוקת העיקרית7 לפיכך .ב 

. שלא כדין7 גבתה ממנו רשות7 שלטענתו7 כי יושבו לו כספים7 דין-תובע בעל
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ממרבית 7 מהבחינה העובדתית7 כי המקרה דנן שונה7 ראוי לומר כבר עתה7 אולם

כפי שארע 7 במקרה דנן7 ראשית. המקרים האחרים שנדונו בפסיקה שהוצגה בפני

אשר הצדדים לו 7 נכרת בין הצדדים חוזה7 רק במעט מן הסכסוכים הדומים לו

שהנה בעלת נפקות ממשית 7 עובדה7 פיו-חייבויותיהם עלהת7 לכאורה7 מילאו

7 116( 3)ד נו"פ7 עיריית חולון' נ' אברהם רובינשטיין ושות //62230א "וראו ע)

 "(. פרשת רובינשטיין: "להלן

7  העיריה7 הנתבעת7 שבמקרה דנן7 חשובה וייחודית עוד יותר היא העובדה. שנית .ג 

אשר לא 7 שניתנה בחוזים אלו לתובעים7 יכולה היתה להצביע על תמורה ממשית

התכנית 7 כזכור7  שכן. היתה מוטלת עליה כל חובה חוקית לתתה להם

שנה מיום  /6כי היא תבוצע תוך 7 קבעה7 6,,1שפורסמה בשנת 7 המפורטת

את המצב באותה עת הבהיר . 6/16ניתן היה לבצעה עד לשנת 7 קרי7 אישורה

 : לפטר

לא יכולה היתה לממן את הגרעון הצפוי בין , במסגרת תקציבה, העירייה"

מה גם שבאותה עת אושרו מספר . הכנסות והוצאות בגין עבודות הפיתוח

אשר היו כרוכות בביצוע , תוכניות חדשות נוספות בצפון מערב העיר

 .עבודות תשתית רחבות היקף

הבהירה העירייה לבעלי הקרקע כי לא תוכל לבצע את עבודות , על כן

 (לתצהיר לפטר 32-33סעיפים ..." ),וח הקרובהתשתית בטו

 :ובהמשך תצהירו  

הן , ההסכם שנערך עם התובעים הקנה להם יתרונות כלכליים רבים"... 

לא היו , אשר אלמלא ההסכם, בהבטחת ביצוע מיידי של עבודות הפיתוח

והן בהקדמת מועדי הוצאת ההיתרים והן בחסכון , מבוצעות בטווח המיידי

תשלומים אשר עלו בהרבה על הסכום ששולם בגין , ס רכושבתשלומים למ

 . הוצאות הפיתוח המיוחד

לעירייה אין מחויבות באשר למועדי ביצוע עבודות , ככלל, כי, בנוסף אציין

פיתוח וכי המועדים נקבעים בהתאם לתכנית העבודה של העירייה 

 (לתצהיר לפטר 02-06סעיפים ." )ובהתאם לתכנון התקציבי שלה

 :המשפט-עדותו בביתוב  

במידה , א זה גוף מתוקצב שמבצע תכניות רב שנתיות"היות ועירית ת"

אין לו , הפרוייקט של דבורה הנביאה, ונוצר מצב כדוגמת המקרה הזה

אזי האפשרות היחידה לפעול כפי שפעלו , אפשרות לתקצב את עצמו

ם לדחות את הפיתוח למועדים הרלבנטים בה, או לחילופין, במקרה הזה

העיריה מבחינה תקציבית תהיה מסוגלת לבצע את העבודות וזה לא בא 



 עיריית  תל אביב יפו' ברודנו חיימה חיים נ  //66220( א"ת)תא 

8 

 

-33' ש, לפרטיכל 02' עמ." )פה מדובר בתקצוב ולא בחוק. בסתירה לחוק

32) 

 :באותו נושא7 במידת מה7 הצהיר דברים דומים7 גם שמואל  

חשיבות גדולה , ואנוכי 3התובע , כי באותה עת ראינו, כאן המקום לציין"

וזאת נוכח העובדה שמאז , תר הבניה בכל ההקדם האפשריבהשגת הי

נדרשנו לשלם לשלטונות מס רכוש סכומים גבוהים , אישורה של התכנית

וזאת , א מהמגרשים"שהסתכמו בעשרות אלפי דולרים לשנה לכ, ביותר

ידי שלטונות מס שבח ביחס לשווי -עקב ההערכה הגבוהה שנעשתה על

זאת בנוסף להקפאה ארוכת השנים . בעקבות אישור התוכנית, המגרשים

לתצהיר  30' סע." )שנכפתה על המקרקעין עד לאישורה של התכנית

 (שמואל

7 כי תצהירו של לפטר בנושא זה7 כ התובעים"כי בכך הופרכה טענת ב7 דומה  

לא רק 7 אכן. מהווה משום הרחבת חזית אסורה7 שבו 66ובפרט האמור בסעיף 

7 אלא7 מהותי לברור התובענה7 תובעים מהחוזיםשל הרווח שהפיקו ה7 שנושא זה

את דבריו 7 וראו בנוסף)שמואל הוא זה שהעלה אותו לראשונה לדיון 7 חשוב מכך

לתצהיר עדותו  5וסעיף 7 11-/1' ש7 לפרטיכל 12' עמ7 6-14' ש7 לפרטיכל 15' בעמ

 כוחו להלין-אין לבאת7 לכן"(. ד גרוס"תצהיר עו: "להלן)ד גרוס "הראשית של עו

 . על שזו בחרה להדרש לדבריו7 על הנתבעת

7 לפי הדין ולפי האמור מפורשות בתכנית המפורטת: לסיכום טענה זו7 לפיכך .ד 

שהוו תנאי להוצאת היתרי 7 חובה היה על הנתבעת לבצע את עבודות הפיתוח

לבצע את 7 הנתבעת הציעה לבעלי הקרקע במתחם. 6/16עד לשנת 7 בניה במתחם

 – 2,,1היתרי הבניה ניתנו עוד בשנת 7 כך שבפועל7 ות לפני כןהעבודות שנים רב

לו העיריה לא היתה נוקטת . כארבע שנים לאחר שפורסמה התכנית המפורטת

הרי שביצוע 7 על החוזים( ואחרים)במהלך זה ולא היתה דורשת חתימת התובעים 

יצחק זמיר 7 וראו)לפי זכותה של הנתבעת 7 עבודות הפיתוח היה נדחה כדין

למשך מספר לא מבוטל 7 "((זמיר: "להלן7 (2,,1) 664' כרך ב הסמכות המנהלית

התובעים הפיקו . ועמן היתה נדחית גם הוצאת היתרי הבניה לגבי הנכס7 של שנים

בכך שאלו אפשרו להם  –רווחים כלכליים ניכרים כתוצאה מהחוזים האמורים 

היו לנצל את קניינם  ובכך הם יכולים7 להקדים בשנים רבות את הבניה על הנכס

7 (6-16' ש7 לפרטיכל 11' ראו עמ –למכור ולהשתמש במבנים שבנו על הנכס 7 קרי)

עמד על סכום 7 לבדו7 מס זה 2,-5,בשנים )ולהמנע מתשלום מסי רכוש גבוהים 

וכן  16-14' לפרטיכל ש 15' עמ7 14' ש7 לפרטיכל 1' ראו עמ -₪  ///7//1העולה על 

 (. 13-12' ש7 לפרטיכל 12' עמ
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שרגלן האחת 7 כחוזי רשות7 יש להתחיל דיוננו באבחון המיוחד של החוזים7 אכן .ה 

יידון הפן 7 בהמשך. במשפט הפרטי7 ורגלן השניה7 מצויה במשפט הציבורי

במטרה להשיב על 7 וכל זאת7 הציבורי של החוזים ולאחריו הפן הפרטי שלו

 . פי החוזיםאם התובעים זכאים להשבת הסכומים ששילמו ל7 השאלה

 :המסגרת הנורמטיבית –חוזה רשות   .5

המצויים על הגבול שבין המשפט 7 רגליים-חוזי רשות הם יצורים משפטיים דו .א 

 :שלו' הטיבה לסכם את הדברים פרופ. רגל כאן ורגל כאן7 הציבורי לפרטי

שלטוניים , רשות טומן בחובו היבטים ציבוריים ופרטיים-כל חוזה"...

זמנית -בו, חלות עליו, כלאיים-רשות יציר -בהיות חוזה ...ומסחריים

החוזים ומערכת דיני המנהל -מערכת דיני: דינים-שתי מערכות, ובמשולב

החוזים חלים מחמת מהות הפעולה המשפטית הנדונה -דיני. הציבורי

ואילו כללי המשפט המנהלי חלים מחמת מיהות הגוף המתקשר , (חוזה)

תיבחן פעולתה זו באספקלריה , רשות בחוזהכל אימת שמתקשרת (. רשות)

-מסגרת כוחה ותקפות פעולותיה ייבחנו על, סמכויותיה הציבוריות: כפולה

, ואילו תוקף החיובים שנטלה על עצמה הרשות; פי המשפט הציבורי

וכיוצא באלה , ביצוע החוזה ופקיעתו, זכויותיה וחובותיה כלפי המתקשר

 .יופנו אל המשפט הפרטי –' מסחריות'או ' אזרחיות'שאלות 

ובעיקר הוא , רשות מקיים את מאפייני התופעה החוזית-מכיוון שחוזה

-החוזים יחול על חוזי-צודק ונכון שדין, משקף את הסכמת הצדדים לו

, החוזים הכללי אינו מכיר בהבחנה בין סוגי צדדים לחוזה-דין... הרשות

פרטים ועל חוזים ובאורח עקרוני הריהו חל במידה שווה על חוזים בין 

הוא מבחינה , בעריכת חוזה ובקיומו, דין המדינה. שהרשות צד להם

זכויותיה וחובותיה החוזיות של המדינה ייקבעו ; עקרונית כדין כל אזרח

השלטון יכול לממש שאיפות וצרכים כלכליים . החוזים הכללי-פי דין-על

וחוזה , קנותת, הפקעות, כמו צווים, וציבוריים בדרכים שונות ומגוונות

אולם כאשר בוחרת הרשות לערוך . הוא רק דרך אחת מבין דרכים אלו

ואין להבדיל אז בינה לבין , הריהי מסירה מעליה את אדרת השלטון, חוזה

מכוח , עצם עריכת חוזה מכניסה את הרשות. אזרח פרטי שהוא צד לחוזה

לא היא א, מסקנה זו אינה רק נכונה וצודקת. למערכת החוזית, שלה-רצונה

 .מכיוון שהיא מעודדת התקשרויות חוזיות עם הממשל, גם יעילה

 ... 

רשות דינים מיוחדים -החוזים הכללי ולצדו יחולו על חוזי-נוסף על דין

תחולתם של דינים אלה נובעת מן העובדה שצד אחד לחוזה הוא . נוספים

 ,נשאבים דינים נוספים אלה מן המשפט הציבורי, לפיכך. רשות שלטונית

פי המשפט -על. הוא המשפט הקובע את הנורמות לפעילויותיה של הרשות

בשוויון וללא , לפעול בהגינות, הציבור-כנאמן, הציבורי מחויבת הרשות
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. הרשות-בשלביו השונים ובתהליכי עריכתו וקיומו של חוזה, משוא פנים

אלא גם , המשפט הציבורי אינו רק מקור חובות מוגברות של הרשות, מנגד

דיני גבריאלה שלו ." )ר חסינויותיה ויתרונותיה המהותיים והדיונייםמקו

 (3001, מהדורה שניה) 844-848 חוזים

 .615-611' בעמ7 וראו גם על הדואליות הנורמטיבית של חוזים מסוג זה אצל זמיר  

הדין 7 בנסיבות המקרה7 ולפיו אבחן האם7 הדיון יתחיל בפן הציבורי7 לפיכך .ב 

 . תדון השאלה מההיבט הפרטי7 בהמשך. לתובעים עילת ההשבההציבורי מקים 

 

 :הפן הציבורי -חוזי הפיתוח   .2

פעילותה של הנתבעת בנדון הנה 7 מהבחינה הציבורית7 אקדים ואומר כי לטעמי .א 

כי התובעים זכאים לסעד 7 אין בכך כדי להביא לכלל מסקנה7 אולם7 בעייתית

 .המבוקש על ידם

כי לנתבעת לא 7 כי אין חולק7 ולציין7 ור בקצרה על שנאמר לעיליש לחז7 ראשית .ב 

או 7 כאגרה7 כמס7 "הפיתוח המיוחד"היתה סמכות חוקית לחייב בתשלום בגין 

לפיו היה על התובעים 7 כי המקור החוקי7 בכל שלבי הדיון7 הנתבעת טענה. כהיטל

גם על  טיעון זה ניתן לבסס. הוא חוזי גרידא7 לשלם לה את התשלום האמור

 :המשפט העליון-דברים שאמר בנושא בית

, אינו דומה היטל שהאזרח התחייב לשלמו בחוזה עם השלטונות" ... 

והוא הדין בכל חוזה שנעשה בידי . ... להיטל שהוטל עליו בעל כרחו

אין כל דבר בחוק המונע או המגביל את : השלטון המרכזי או המקומי

לרבות חבות חוזית , פי השלטוןהאזרח מלקבל על עצמו חבות חוזית כל

חל עליה דין , ומשקיבל על עצמו חבות חוזית שכזאת'; היטלים'לשלם 

יכול והיה , חוקי בהעדר חבות חוזית לשלמו-וההיטל שהיה בלתי... החוזים 

-לי"' מדינת ישראל נ 431/86א "ע." )חוקי למהדרין בתוקף החבות החוזית

 .(מ.ר –ההדגשה שלי , 441-448, 438( 3)ד כג"פ, מ"בע" עור

' ראו עמ)כי רשות שלטונית זכאית להתקשר בחוזים לקידום מטרותיה 7 נהיר  

7 המשפט הציבורי מטיל על הרשות7 אולם(. בפרשת רובינשטיין וההפניות שם165

בתוקף היותה 7 העדר אפליה ויושר7 חובות מוגברות של הגינות7 בעשותה כן

 . נאמנת הציבור

7 ובפרט7 אם פעילות הרשות עומדת בקריטריונים אלוספק 7 במקרה דנן .ג 

הוא 7 החשש העיקרי לאפליה כאן7 לטעמי7 אולם. בקריטריון של העדר אפליה

7 כפי שהובהר ויובהר עוד בהמשך. ולא כלפי התובעים7 כלפי צדדים שלישיים

שהם הקדימו פעולה שלרשות 7 בכך7 החוזים העניקו לתובעים תמורה יקרת ערך
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למרות שהתובעים הסכימו לקבלת התמורה החוזית 7 אולם. ב לבצעהניתן זמן ר

הגשימה במקרה דנן את תפקידה 7 תמורה זו של הרשות7 באופן מיידי

את 7 ולכן7 בכך שבידי הנתבעת מונופול בביצוע עבודות הפיתוח7 הסטטוטורי

 . ובשקיפות7 ביושר7 עליה להפעיל בהגינות יתר7 העוצמה שמונופול זה נותן לה

הדין נותן לנתבעת שיקול דעת נרחב בקביעת מועדי עבודות הפיתוח 7 אמנם .ד 

על העיריה לקבוע את סדרי העבודות בעיר בהתאם 7 אולם. במקומות שונים בעיר

מדיניותה 7 אכן. לקריטריונים ברורים ואובייקטיבים ולפי שיקול דעתה המנהלי

: חוסר נוחות7 לכל הפחות7 יוצרת7 כפי שהתגלתה במקרה דנן7 של העיריה

ולא 7 בהתאם לדין7 כי העיריה חייבת לממן את פעילותה מתקציבה7 נהיר7 ראשית

. למימון מחויבויותיה השוטפות7 במסגרת חוזית7 לקבל כספים נוספים מאזרחיה

אחד מהשיקולים המהותיים בהפעלת כחה 7 לכאורה: חשוב מכך7 אולם

ה ואיני משוכנעת כי הוא תשלום נוסף מנתיני7 המונופוליסטי של העיריה

הוא 7 ואף לא בתכנית המפורטת7 בהתחשב בכך ששיקול זה אינו מוזכר בכל דין

ובעיקר 7 מתיישב עם חובותיה של העיריה לשקול שיקולים ענייניים בהגינות

שיקול כזה יוצר אפליה 7 לכאורה(. ,633-63' בעמ7 וראו אצל זמיר)בחוסר אפליה 

. דם אינה משגת לשלם את התשלום הנוסףכנגד אלו מתושבי העיר שי7 ממשית

7 כי קריטריונים אלו לא מצאו דרכם לכל נוהל כתוב ומוגדר של העיריה7 העובדה

רק מחדדת את הקושי בנוהל זה של 7 ובפרט לא להנחיות פנימיות מחייבות

בו רשות משתמשת במרחב שיקול הדעת 7 קשה להשלים עם מצב7 אכן. העיריה

 .למי שמשלם לה בעבורו7 יע שרות טוב ומהיר יותרכדי להצ7 שמתיר לה הדין

לא שייכים כלל לקבוצה 7 במקרה דנן7 דומה כי התובעים7 למרות האמור לעיל .ה 

עבודות 7 שכן7 אלא לזו שהרוויחה ממנה7 שנפגעה ממדיניות זו של העיריה

בוצעו זמן רב 7 בהן הם היו מעוניינים לצורך קבלת היתרי בניה7 הפיתוח המיוחד

דרך 7 כי ככלל7 בהקשר זה ראוי להעיר. בהעדר מדיניות זו7 י שהיו מבוצעותלפנ

היא באמצעות המשפט המנהלי 7 המלך לתקוף החלטה הלקויה מבחינה מנהלית

המשפט העליון בשבתו -באמצעות עתירה לבית7 קרי7 וסדרי הדין שיוחדו לו

. מנהלייםהמשפט לעניינים -או לבית7 "(צ"בג: "להלן)משפט גבוה לצדק -כבית

למרות שאפשרות זו עמדה 7 צ"התובעים בחרו שלא לפנות לבג7 במקרה דנן

הקשורות 7 לכאורה7 בשל העלויות הגבוהות7 ד גרוס"לדברי שמואל ועו)בפניהם 

חשוב (. 64-66' ש7 לפרטיכל 64' עמ7 /1-6' ש7 לפרטיכל /1' ראו עמ7 בהליך זה

אפשר כי גם לו 7 וצג לעילכי בהתאם לניתוח שה7 בהקשר זה לתת את הדעת לכך

הרי שהיו יכולים לתקוף אך ורק את מדיניות העירייה 7 צ"היו פונים לבג

והמדיניות היתה מתבטלת 7 צ היה מקבל עתירתם"גם אם בג7 ואז7 בכללותה

הועדה לבנייה למגורים ' רותי אשבל נ 26650,5צ "וראו בהקשר זה את בג)
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בו הסכימה ( לסיכומי התובעים' נספח ה( )לא פורסם)  אביב-ולתעשייה תל

דומה שלא היה להם בסיס משפטי 7 (ע אחרת"בתב7 המדינה למחיקת סעיף דומה

-כשנתיים7 לדרוש מהנתבעת את ביצוע עבודות הפיתוח במיוחד באופן מיידי

עד 7 אלא היה עליהם להמתין שנים רבות7 שלוש לאחר פרסום התכנית המפורטת

ולא כפי 7 צ מצד התובעים"אי הפנייה לבגיש להניח שזו הסיבה ל. לביצוע זה

 . שטענו כאמור

אין מניעה עקרונית לשלם לרשות את 7 פי ההלכה הפסוקה-כי על7 ויובהר לבסוף  

לפנות לערכאות מכח דיני עשיית עושר 7 הסכום אותו היא דורשת ורק לאחר מכן

 7אולם7 (וההפניות שם7 146-141' בעמ7 ראו פרשת רובינשטיין)ולא במשפט 

' בעמ7 וראו שם)קשה להצדיק במקרה זה השבה 7 מהפן הציבורי גרידא7 כאמור

 . אליו אפנה כעת7 ודאי לאור תוצאות הדיון בפן הפרטי של החוזים7 (146

 :הפן הפרטי -חוזי הפיתוח   .6

7 טענתו היא. 115 -ו 113כי שמואל חתם על חוזי הפיתוח לגבי מגרשים 7 אין חולק .א 

 . כתוצאה מכפייה כי חתימה זו היתה

אינה 7 בין דיני החוזים לבין דיני עשיית העושר7 שאלת התיחום במקרים מעין אלו  

 :פרידמן' כפי שכתב על כך גם פרופ7 פשוטה לעיתים

בסוגיית הטעות הבחנו בין טעות בקשירת חוזה לבין טעות בהענקת "

חוזה ניתן להבחין בין כפיה בקשירת , בדומה לכך. צדדית-טובת הנאה חד

אך הפעם מוצאים אנו כי ההבחנה חדה . צדדי-לבין כפיה לבצע תשלום חד

הסבר . בשתי הקטגוריות באותה מסגרת, לא אחת, פחות ובספרות דנים

, כמעט ללא יוצא מן הכלל, אפשרי לכך הוא שמקורה של הכפיה הוא

, במקרים רבים, טעות היא, לעומת זאת. ולרוב בא מן הנתבע, חיצוני

ראובן יכול להתקשר עם שמעון . ולנתבע אין בה כל חלק' ביתסובייקטי'

לבטל , בדרך כלל, ובמקרה כזה לא יותר לשמעון, מבלי לדעת על טעותו

האפשרות , לעומת זאת. שכן ראובן פעל בתום לב ובתמורה, את החוזה

, ידע על כך( ראובן)מבלי שהצד השני , ששמעון יתקשר בחוזה עקב כפיה

הוא שמקרב את , בנסיבות אלה, ום הלב מצד ראובןהעדר ת. היא נדירה

 ...צדדי מחמת כפיה-דין החוזה שנקשר מחמת כפיה לדין תשלום חד

אפשר שגורם נוסף לטשטוש הקו המבחין בין דיני חוזים לדיני עשיית 

במקרים , הוא שהצד המפעיל את הכפיה מעדיף, בהקשר של כפיה, עושר

. צדדי-לו מדובר בפועל בתשלום חדאפי', הסכם'להציג את ההסדר כ, רבים

הוא עשוי להציג , שאיננו מגיע, באיום סכום כסף' ב-מקבל מ' אם א, כך

 . את התשלום כפרעון חוב שהוא טוען לקיומו
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', הסכם, 'כמעט ללא יוצא מן הכלל, בסוגיה של כפיה קיים, יתרה מזאת

י שמכוחו נאות הצד האחד להסיר את הכפיה תמורת כניעה של הצד השנ

צדדי -השאלה אם התשלום יראה כהסכם או כתשלום חד. לדרישתו

אם ויתורו של הצד הנתון ללחץ הוא בגדר תמורה שהדין , מותנית בכך

דוגמא קיצונית היא זו . צדדי-הרי זה תשלום חד –אם לאו . מכיר בקיומה

דוגמא . את איומו לתקוף את אלמוני, תמורת תשלום, שבה מסיר פלוני

שלא לגלות ' תמורת הבטחה של ב' ב-ל' אחרת היא זו שבה משלם א

 . איננה בגדר תמורה' הבטחתו של ב. ביצע' א-לשלטונות דבר עבירה ש

, סחור בואולם במקרים אחרים מדובר באינטרס שעקרונית רשאי הנתבע ל

אם גם ניתן , מדובר בחוזה ממש, ואפילו נעשית העיסקה בתנאי כפיה

מהדורה ) 028-022 דיני עשיית עושר ולא במשפטדניאל פרידמן ..." )לביטול

 .(מ.ר –ההדגשה שלי , "(פרידמן: "להלן, 3006, שניה

7 אלא במסגרת חוזית7 צדדית-התחייבות התובעים לא היתה חד7 במקרה דנן  

כי דומה 7 ויוער. בשל כפיה7 אם חוזים אלו ניתנים לביטול7 השאלה ונותרת

תוך 7 וניתן להגיע לתוצאות דומות7 שהסיווג במקרה דנן אינו כה משמעותי

 . כפי שיובהר בהמשך7 שימוש בעקרונות דיני עשיית עושר ולא במשפט

ן שכול7 ניתן להשקיף על הסוגיה שבפנינו ממספר נקודות מבט7 לטעמי7 אכן .ב 

 . כי התובעים אינם זכאים להשבה7 מובילות לטעמי למסקנה

כי התובעים תוקפים את החוזים גם 7 יש להעיר7 לפני שאסקור נקודות מבט אלו .ג 

. הם אינם מתיישבים עם ההסכם המקדים ואף מפרים אותו7 בכך שלטענתם

ה נועד במפורש לתת מענ7 שבו 6לפי סעיף 7 ההסכם המקדים. טענה זו אין לקבל

אין . לקושי ספציפי וזמני של העיריה במימון עבודות האדריכלות הנדרשות

כי הוא ממצה את כל דרישות העיריה מבעלי 7 במפורש או במשתמע7 להסיק ממנו

ההסכם המקדים הוא הסכם להסדרת . בקשר לתכנית המפורטת7 המגרשים

ה הסוגיה הוסדרה והצדדים מילאו חיוביהם לפי הסכם ז7 סוגיה נקודתית

 –התובעים זוכו בסכומים ששילמו לפי ההסכם המקדים 7 ובכלל זה)במלואם 

ההסכם המקדים 7 מהבחינה הראייתית7 אגב(. לתצהיר שמואל' ראו נספח ט

בעלי המגרשים ביקשו מהעיריה כי זו תעשה 7 לפיה7 מחזק את טענת הנתבעת

ראו את )מאמצים רבים לקדם את הפיתוח המקום לפי התכנית המפורטת 

 (.השני להסכם המקדים" הואיל"ה

 :השתק .ד 

וכפי שאבהיר )אפילו הייתי סבורה כי בדרישת העיריה היה משום כפיה 7 לטעמי  

לגבי התשלומים ששילמו 7 דין תביעת ההשבה7 (אינני סבורה כן7 בהמשך

7 בראש ובראשונה בשל השתק7 להדחות7 5,.61.4התובעים לפי החוזים מיום 
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. בפרשת רובינשטיין7 השופטת דורנר' ך נימוקה של כבאני מצטרפת לדר7 ובכך

7 (רובינשטיין)התנתה עיריית חולון מתן היתרי הבניה למערער 7 באותה פרשה

אשר נועדה לסייע לעיריה להקים מוסדות ציבור 7 "אגרת מבני ציבור"בתשלום 

והסכם ברוח זו נחתם בין 7 לרווחת ציבור התושבים באותו איזור7 וחינוך

כי 7 וטענה7 המשפט-פנתה רובינשטיין לבית7 שנים לאחר מכן 14 .הצדדים

השופטת דורנר סיכמה את הנסיבות ' כב. ההסכם נחתם בכפיה והוא בלתי חוקי

 :הדומות דמיון מה לנסיבות המקרה דנן7 שם

הסכמת המערערות לשלם לעירייה את הכספים שדרשה ניתנה בשנת "...

והמערערות הפיקו רווחים , ונהובמהלכן נבנתה השכ, שנים חלפו. 3062

ושערכן נקבע בין היתר הודות למשאבים , ידיהן-ממכירת הדירות שנבנו על

. ידי העירייה בפיתוח השכונה ובבניית מבני ציבור בשטחה-שהושקעו על

השקעות אלו של העירייה בפיתוח השכונה מומנו מן הכספים שהעירייה 

העירייה הגישו המערערות שנים לאחר שנכרת ההסכם עם  33-רק כ. גבתה

 (338’ בעמ, פרשת רובינשטיין." )המשפט המחוזי-תביעה לבית

כי 7 היתה נכונה להכיר בכך7 בנסיבות נשוא פרשת רובינשטיין7 השופטת דורנר  

 :אולם המשיכה ופסקה7 החוזה נכרת בכפיה

בעניין זה דעתי היא כי הגם שהמערערות היו רשאיות לתבוע את ביטול "...

אין להורות על השבת הסכומים ששילמו , מפני שנכרת מתוך כפייה החוזה

 . לעירייה

את הכספים שנדרשו מהן ללא מחאה ותוך  3062המערערות שילמו בשנת 

שאין חולקים כי העירייה , שהן נהנות מן ההשבחה בערך הדירות שבנו

המערערות הגישו את תביעתן נגד . ידי בניית מבני ציבור-תרמה לה על

אף בתביעה . ולא הציגו כל טעם סביר לעיכוב, שנים 33יה רק לאחר העירי

בה .ידי העירייה-אלא טענו להפרתו על, זו מלכתחילה לא התנכרו לחוזה

שיצרה מצג של השלמת , בעת הסתמכה העירייה על התנהגות המערערות

המערערות עם המצב הקיים ושינתה את מצבה לרעה ככל שהדברים 

 .ה והוצאותיהנוגעים לתכנון תקציב

שיסודה , התנהגות זו של המערערות מקימה אפוא טענת השתק כלפיהן

, 336-330' בעמ, שם." )הלב המוטלת על מתקשרים בחוזה -בדרישת תום

 .(מ.ר –ההדגשות שלי 

בניגוד 7 במקרה שבפני7 אכן. למקרה דנן7 קל וחומר7 הדברים נכונים7 לטעמי .ה 

לבין 7 בין התשלום אותו ביקשה הנתבעת ישירהיש זיקה 7 לפרשת רובינשטיין

התובעים לא היו 7 בהעדר החוזים7 ולמעשה7 התמורה אותה הפיקו התובעים

היה עליהם לשאת 7 ובנוסף)במשך שנים רבות 7 מפיקים כל תמורה מקניינם

אמנם שמואל הוסיף את (. בתשלום מיסי רכוש גבוהים בגין החזקת הנכס
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על גבי החוזים )לצד חתימתו .( מ.ר –אה תחת מח7 הכוונה." )מ.ת"האותיות 

גרמה לנתבעת 7 (כפי שארחיב בהמשך)אולם התנהגותו 7 (לתצהירו' וג' נספחים ב

על סמך הבטחה . יעמדו לרשותה7 כי הכספים שישלמו התובעים לפיהם7 לסבור

עוד במחצית הראשונה של 7 ביצעה העיריה את עבודות הפיתוח7 ובשלה בלבד7 זו

לאחר שזו סיימה 7 הגשת התביעה כנגד העיריה. שחפצו התובעים כפי7 /,-שנות ה

לאחר מעל לחמש שנים ממועד )את כל עבודותיה ומחויבויותיה לפי החוזים 

 ,' ראו עמ)בכוונה תחילה 7 כמובן7 וכשההמתנה נעשתה( חתימת החוזים

ב ל-בחוסר תום7 בנסיבות אלו7 נגועה7 (1-6' ש7 לפרטיכל 63' ועמ 6-3' ש7 לפרטיכל

לגבי 7 במשך כל השנים שלאחר חתימת החוזים7 מאחר שהתובעים שתקו. משווע

-ומאחר שהנתבעת שינתה את מצבה לרעה על7 הנטענת על ידם7 הכפיה כביכול

כי היו זכאים לבטל 7 הרי התובעים מושתקים מלטעון היום7 סמך החוזים הללו

 . אף אם היתה כזו7 חוזים אלו מחמת כפיה

 :סביר ביטול תוך זמן .ו 

לחוק החוזים  /6למסקנה זהה ניתן היה להגיע גם תוך שימוש בהוראת סעיף   

 :שלשונו7 1,64 –ג "תשל7 (חלק כללי)

ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר "

תוך זמן סביר לאחר  -ובמקרה של כפיה , שנודע לו על עילת הביטול

 ."שנודע לו שפסקה הכפיה

7 הכפיה לכאורה נוצרה7 במקרה דנן. בלא הודעת ביטול7 אין ביטול חוזה7 ועכיד  

לאחר שניתן 7 והיא פסקה7 עקב סרוב הנתבעת להתיר לתובעים לבנות על הנכס

7 היה על התובעים לבטל את החוזה7 ל"הנ /6לפי סעיף 7 לפיכך. להם היתר בניה

על מושג זה (. 115 -ו 113בגין מגרשים )זמן סביר לאחר שניתן להם היתר בניה 

 :המשפט העליון-אמר כבר בית

לחוק החוזים היא מן הדברים שאין להם  02של הזמן לפי סעיף ' סבירותו'"

 (302, 330( 3)ד נב"פ, רפאל מנס' שושנה שחם נ 3030/03א "ע." )שיעור

שנים עד  5המתנה בת 7 עם זאת7 אמנם לא ניתן לקבוע כללים נוקשים בעניין  

 –בהעדר הודעת ביטול 7 כאמור. בנסיבות העניין7 אינה זמן סביר7 הלהגשת התביע

אך גם בהודעת ביטול שנמסרה זמן בלתי סביר לאחר שפסקה הכפיה 7 אין ביטול

עדיין קיימת 7 שמשפסקה הכפיה הנטענת7 הדברים נובעים גם מכך. אין ביטול –

או 7 חוזהלבחור אם לקיים את ה7 לטענתו7 אפשרות לצד שהחתימה נכפתה עליו

ואין 7 אין ביטול אוטומטי של חוזה שלידתו בחטא הכפיה7 אכן. שלא לקיימו

. ובכך יכשיר אותו חטא7 יבחר לקיים את החוזה7 מניעה כי הצד שנפגע מהכפיה

7 גם אם נראה בלידתם של החוזים כלידה בכפיה7 לכן. כך הדברים גם במקרה דנן
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 -החוזים שחתמו עליהם עוד בבכך שנמנעו מלבטל את 7 כי התובעים7 אין ספק

 . אבדו את זכותם לדרוש ביטולו כיום7 תוך זמן סביר כאמור7 5,.61.4

כי אני דוחה בהקשר זה את הסברו המשתמע של 7 יצוין7 לשם שלמות התמונה .ז 

הוא נמנע מלבטל את החוזים במועד 7 לפיו7 (1-4' ש7 לפרטיכל 63' עמ)שמואל 

" 3טופס "יה לא תוציא לגבי הבנין שבנה נוכח חששו כי העיר7 מוקדם יותר

7 אין לאפשר לבעל דין לטעון טענות מעין אלו7 ראשית: אם יעשה כן7 (תעודת גמר)

בשפה כה רפה וברמיזה 7 המטילות פגם כה רב ביושרה של רשות ציבורית

לא הובאה כל תשתית ראייתית לביסוס 7 שנית(. לראשונה רק בחקירה נגדית)

בלא 7 כי למסקנה זו הגעתי7 יצוין. אין לקבלה7 ין זו ולכןטענה מרחיקת לכת מע

כי היא רק מחזקת 7 אשר דומה7 להדרש כלל לחזקת התקינות של מעשי הרשות

ואכן העיריה היתה 7 אם התובעים היו מבטלים את החוזים7 שלישית. המסקנה

 . היו עומדים לרשותם צעדים משפטיים מגוונים7 "3טופס "נמנעת מלתן להם 

 :ויתור .ח 

כי שמואל חתם על החוזים 7 המובילה גם היא לאותה מסקנה היא7 דרך נוספת  

ובכך איבדו התובעים את זכותם לביטול החוזים " לסיים את הפרשה"במטרה 

' דרך זו תואמת את דרך פסיקתם של כב(. 6//1’ בעמ7 ראו אצל פרידמן)ולהשבה 

יש לייחד דברים 7 ה אליהלפני שאפנ. השופטים טירקל ולוי בפרשת רובינשטיין

 .נוספים למחאתו של שמואל

 :מחאת שמואל .ט 

 :פרידמן כתב על חשיבות המחאה לעינייננו' פרופ  

בענין זה יש . על כוונת המשלם בעת התשלום ניתן ללמוד מהנסיבות"

מקום שתשלום נעשה תחת מחאה יכול הדבר ללמד על . חשיבות למחאה

ובדעתו לדרוש בעתיד את , את הענין כך שלא היה בכוונת המשלם לסיים

ואין , מחאה איננה אלא ראיה לכוונת המשלם בעת התשלום. כספו בחזרה

כדי ליצור עילת תביעה או להקנות למשלם זכות השבה , כשלעצמה, בה

מי ששילם מחמת נסיבות או . מקום שעילת השבה איננה עומדת לו

יזכה בהשבה אך ורק לא ', כפיה'שאינם עולים בעיני הדין כדי , צרכים

 (3223’ בעמ, פרידמן." )מחמת שהתשלום נעשה תחת מחאה

בוודאי 7 דומה כי לא ניתן לראות בתובעים כמי ששילמו תחת מחאה7 במקרה דנן  

יש לשוב ולהדרש 7 לשם הבהרת הנקודה. כפי שראוי לדרוש7 לא אובייקטיבית

 . לגילוי המחאה האובייקטיבי של התובעים ושלוחם

כ "היתה בפגישה בה נכח ב7 הפעם הראשונה בה הוצגה דרישת הנתבעת7 כזכור  

7 לטענתו7 כי מאחר שאין7 ד גרוס"אמר עו7 באותה ישיבה. ד גרוס"עו7 התובעים

לתצהיר  3סעיף )התובעים לא יחתמו על החוזים 7 בסיס חוקי לדרישת העיריה
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. מספר מקריםבעוד 7 בהמשך הוא אמר דברים דומים לנציגי העיריה7 (ד גרוס"עו

וכי לאור 7 כי התובעים מוחים נגד התשלום7 אותה עת7 העיריה הבינה7 לפיכך

דעתו המקצועית של -זו היתה גם חוות7 כזכור. מחאתם הם לא יחתמו על החוזים

 .ד גרוס"עו

7 על החוזים7 דעת עורך דינו-בניגוד לחוות7 חתם שמואל7 5,.61.4ביום 7 והנה  

לא אמר שמואל כי הוא חותם 7 מעמד החתימהב. בשמו ובשם שאר התובעים

שהיה מהנדס שטיפל מטעם 7 מזכירתו של יוסף פישלר7 לדבריו. תחת מחאה

הוא לא יקבל היתר 7 כי אם לא יחתום על החוזים7 אמרה לו7 הנתבעת בנושא

היה ." מ.ת"האזכור (. 5' ש 16' עמ – 65' ש7 לפרטיכל 12' עמ)והוא חתם 7 בניה

כי אנשי הנתבעת לא 7 צמד לחתימתו של שמואל ולכן הגיוניבאותיות קטנות והו

 ,11-1ראו סעיף )אני מאמצת בין השאר את עדותו של לפטר בנושא . הבחינו בו

וראו )היו אנשי הנתבעת מסרבים לקבל את החוזים 7 שהרי לולא כן7 (לתצהירו

עת סירבה הנתבעת 7 112את התנהגות הנתבעת לגבי החוזה המתייחס למגרש 

 (. ל חוזה עליו ציין שמואל את מחאתו באופן מובחןלקב

כי בחתימתו 7 היה האדם הסביר עשוי לסבור7 כבר בעת חתימת החוזים7 לפיכך  

. לוותר על המחאה7 ולמעשה7 "לסיים את הפרשה"של שמואל יש משום רצון 

כי התובעים לא הביעו את 7 אם זוכרים7 מסקנה זו מתחזקת עשרות מונים

' עמ7 1-11' ש7 לפרטיכל 16' ראו עמ)עד זה ובמשך כחמש שנים מחאתם לאחר מו

האדם הסביר היה רואה בכך 7 מבחינה אובייקטיבית7 ולכן7 (62-61' ש7 לפרטיכל 1

 :פרידמן' כפי שכותב גם פרופ7 משום ויתור

אולם גם בשאלת כוונתו של המשלם בעת התשלום אין קיומה של מחאה "

, יש להביא בחשבון את כל הנסיבות. או היעדרה מהווים ראיה מכרעת

ואלה עשויות להצביע על כך שחרף העדר מחאה לא התכוון המשלם 

עשוי בית המשפט , גם אם היתה מחאה, לעומת זאת. לחתום את הפרשה

כי היא היתה רק מן השפה ולחוץ וכי לאמיתו של , לאור הנסיבות, לקבוע

וחו ללמד על גורם נוסף שבכ. דבר התכוון המשלם לחתום את הפרשה

כן יש חשיבות . כוונת המשלם מהווה משך הזמן שחלף עד להגשת התביעה

, אם שולם הסכום המלא שנדרש או שמא שולם רק חלק ממנו,  לשאלה

שאיננה אלא הסדר , בנסיבות שיש בהן כדי להצביע על כך שהושגה פשרה

, 3223-3224' בעמ, פרידמן..." )שמטרתו לסיים את הענין שבמחלוקת

 .(מ.ר -דגשה במקורהה

אך לא במעמד 7 שהושמעה לפני חתימת החוזים7 בפנינו מחאה בשפה רפה7 לפיכך .י 

כי ניתן לראות בכך משום 7 דומה7 מבחינה אובייקטיבית. החתימה או אחריו

 : פרידמן מתאר בספרו את עקרון זה' פרופ. חתימה לשם סיום הפרשה
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, באמצעות תשלום עמדנו על כך שאדם המתכוון לחתום את הפרשה"

הלכה זו יפה גם . איננו זכאי לחזור בו במועד מאוחר יותר ולתבוע השבה

התכוון המשלם לסיים את , חרף הכפיה, אם. לגבי תשלום מחמת כפיה

. איבד בכך את זכותו להשבה, הענין ולהימנע מלעוררו בעתיד פעם נוספת

ועה בפגם אמיתית ואיננה נג, אכן, שהכוונה היא, כמובן, זאת בתנאי

 (3220-3223' בעמ, פרידמן." )ברצון

המשפט העליון גם בהקשר לתשלום -ידי בית-דברים דומים נקבעו כאמור על .יא 

 :לרשות

יכול שתישלל , ידי הרשות שלא כדין-גם כאשר מדובר בתשלום שנדרש על"

על מנת , עילת ההשבה אם כוונתו של המשלם הייתה לשלם מתוך פשרה

כנגד השיקולים , במקרה כזה... לא לשוב ולדון בה עודלסיים את הפרשה ו

עומד הרצון לשים קץ , המורים על השבת הסכום שנגבה שלא כדין לאזרח

שהוא מוותר על , ידי התנהגותו-באופן שאם האזרח מראה על, לסכסוכים

רשאית הרשות להניח שהפרשה נסתיימה ושהיא לא תוטרד שוב , טענותיו

ד "פ, 'עירית רמת גן ואח' נ' יוסי אברהם ואח 0033/01א "רע..." )באותו ענין

 (.033-034, 036( 3)נג

 :השופט טירקל' מפי כב7 ובפרשת רובינשטיין  

גם בישראל הכלל הוא כי במקרה בו רשות ציבורית גבתה תשלום שלא "

אולם ... כדין זכאי האזרח להשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט 

לסגור 'ום רצוני מכוח הסכם שנעשה במטרה כאשר דברים אמורים בתשל

, תישלל זכות ההשבה -ואפילו כזה שנעשה מחמת אילוץ  -' את העסקה

, להוציא מצבים שבהם נעשה התשלום מחמת צורך מיידי ודחוף לתשלום

פרשת ..." )כגון הגנה על חירות אישית או רכוש מפני פגיעה מיידית

 (306' בעמ, רובינשטיין

 :דקתהשבה לא צו .יב 

והם 7 כי התובעים אינם יכולים לבטל את החוזים עליהם חתמו7 קבעתי לעיל  

אף אם הייתי קובעת כי החוזים 7 אולם. כבולים להם ולסכומים ששילמו מכוחם

7 להורות על השבה7 בנסיבות המקרה7 הרי שלא הייתי מוצאת לנכון7 ברי ביטול

 –ט "תשל7 ולא במשפט לחוק עשיית עושר 6סעיף . לאור עקרון הפטור מהשבה

 :קובע7 ,1,6

כולה , 3בית המשפט רשאי לפטור את הזוכה מחובת ההשבה לפי סעיף "

אם ראה שהזכיה לא היתה כרוכה בחסרון המזכה או שראה , או מקצתה

 ."נסיבות אחרות העושות את ההשבה בלתי צודקת

השופטת ' התייחסה כב7 (טרם פורסם) יעל מיטל' נ' אברהם פרג 54,40/4א "בע  

 :ובסייפת דבריה פסקה כך7 יה באריכות לפרשנות סעיף זה'פרוקצ
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, ראוי להדגיש בהדגשה מיוחדת כי השימוש בהגנת הפטור מהשבה הוא"

יחסים חוזיים בנויים על . נדיר ושמור למקרים חריגים, מעצם טבעו

וסטייה מבסיס ההדדיות על ידי התערבות בהיקף ההשבה מערער , הדדיות

 ." אין לנקוט בו דרך שגרה, לפיכך. משקל שבהשבהאת שיווי ה

גם במקרה של 7 וכך7 בשיטתנו המשפטית ההשבה היא ניטרלית וסימטרית7 אכן  

במקרה . אלא גם הצד שכנגד7 זכאי לא רק המבטל להשבה7 חוזה בטל מעיקרו

בהם לכל צד הובטחה תמורה חוזית 7 לאור העובדה שהיו בין הצדדים חוזים7 דנן

על 7 הביטול היה מחייב השבה הדדית ובפרט7 רי שברמה העקרוניתה7 ממשית

הקדמת 7 תמורה זו. התובעים היה להשיב לנתבעת את התמורה החוזית שקיבלו

ברובה אינה ניתנת 7 והרווחים הגדולים הכרוכים בה7 מועד מתן היתר הבניה

ו ואפיל7 זאת ועוד. דבר ההופך את ההשבה כולה לבלתי צודקת7 להשבה לנתבעת

הייתי מפחיתה 7 "צדדית-חד"הייתי רואה את התשלום האמור כהתחייבות 

לאור הרווחים הגדולים 7 ואולי מבטלת אותו כליל7 משמעותית את סכום ההשבה

 . עקב השיהוי בו נקטו7 שצמחו במקרה זה לתובעים

 כפיה  .יג 

גם אם החוזים 7 פרטתי לעיל מדוע לטעמי לא זכאים התובעים לסעד לו עתרו  

לא 7 כי לטעמי7 אחזור ואדגיש7 לשם שלמות התמונה7 אולם. נכרתו בתנאי כפיה

7 חוזים בין צדדים7 לפחות מהפן הפרטי7 אלא7 היתה כאן כפיה כלל ועיקר

שלא לחתום על 7 לתובעים היתה ברירה במקרה דנן. ששניהם הפיקו מהם רווחים

7 בעת חייבת לבצעאותן היתה הנת7 ולהמתין עד לביצוע עבודות הפיתוח7 החוזים

. לקבל היתר בניה7 מבלי לשלם דבר7 ואז7 לכל המאוחר 6/16עד לשנת 7 פי דין-על

כדי שזה זה 7 התובעים העדיפו לשלם את התשלום עבור הפיתוח המיוחד7 אולם

לפי 7 שהיו תנאי הכרחי למתן היתר הבניה7 יאיץ עד מאוד את עבודות הפיתוח

אפשר לבקר את הסכמת 7 נה הציבוריתמהבחי7 כאמור. התכנית המפורטת עצמה

הסכמת התובעים ניתנה לאור שיקוליהם 7 אולם7 העיריה לחוזים מעין אלו

הם הרוויחו מהקדמת הבניה  –קרי )התמורה שקיבלו היתה סבירה 7 הכלכליים

7 ולכן7 (סכומים גבוהים לאין שיעור מהסכומים ששילמו בגין הפיתוח המיוחד

 . הסכמתם מחייבת אותם

כמעט 7 שמתאימים7 השופט לוי בפרשת רובינשטיין' ם לעניין דבריו של כביפי  

 :גם למקרה דנן7 במלואם

אך , דרישת התשלום שהופנתה למערערות הייתה בלתי חוקית, כאמור"

 8אלא שהוא אף נזכר בסעיף , דבר זה לא רק שלא נעלם מעיני המערערות

ה להטיל עליהן שכפרו בסמכות המשיב, המערערות. להסכם שבין הצדדים

לא בחרו לחפש את תרופתן בכלים שהעמיד החוק , את התשלום האמור
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הסדר זה נכרת לאחר משא . ותחת זאת בחרו להגיע להסדר פשרה, לרשותן

אך החשוב ... ובסופו של דבר נכללו בו הקלות גם למערערות, ומתן ממושך

בלי  מכול הוא שלמערערות התאפשר לקבל לאלתר היתרי בנייה במקרקעין

שנדרשו להמתין עד שהעירייה תשלים את בנייתם של מוסדות הציבור 

לכך היה גם יתרון כלכלי ולא יהא זה מופרז להניח ש, באמצעות מקורותיה

זוהי חובתה של העירייה להקים את מבני , אכן. לא מבוטל למערערות

בהתאם , אך את החובה הזו היא רשאית לקיים תוך זמן סביר, הציבור

. תקציב ותכנון ובהתאם לסדר העדיפויות אשר קבעה לעצמה לשיקולי

 813/02א "ע) סדר עדיפות זה לא תאם בהכרח את ציפיות המערערות

, ומשכך, [(38]יפו -אביב-עיריית תל' מ נ"חברת מרכז ברוך וצפורה בע

סבורני כי בנסיבותיו של המקרה הנוכחי אין לראות בהסכם כהסכם בלתי 

, אכן... חוקיות-לא תוכנו ולא מטרתו נגועים באי ,שכן לא כריתתו, חוקי

ואני מוטרד , יש טעם לפגם בדרך שנקטה העירייה לאורך כל ההליכים

מנת להפוך -בכל אלה אין די על, אך להשקפתי, מהאפשרות שהדבר יישנה

 . את הסדר הפשרה שאליו הגיעו הצדדים להסכם בלתי חוקי

בורני כי אין לראות חוקיות ס-מאותם טעמים שמניתי בשאלת האי

בהתקשרות בין הצדדים ככזו שקדמו לה כפייה או אילוץ המזכים את 

, 333-334’ בעמ, פרשת רובינשטיין." )המערערות לבטל את ההסכם

 .(מ.ר –ההדגשות שלי 

כי התובעים אינם זכאים להשבת 7 משמעית העולה מהאמור היא-המסקנה החד .יד 

 . 5,.61.4לפי החוזים מיום  התשלום ששילמו בגין הפיתוח המיוחד

תחילה 7 כאמור. 112לגבי מגרש  //.2.1אשר לחוזה עליו חתמו התובעים ביום  .טו 

בכפוף לשמירת "...לצד חתימתם את המילים 7 הוסיפו התובעים על גבי חוזה זה

7 אולם". פ הסכם זה אינו כדין"לפיהן חיוב האגרות וההיטלים ע7 כל טענותי

סרבה לקבל 7 (לתצהיר לפטר 63ראו סעיף )ות לפטר באמצע7 לאחר שהנתבעת

ללא כל הערת מחאה וצרף 7 חתם שמואל על הסכם כזה7 מידי שמואל הסכם זה

7 בנוסח שצוטט לעיל7 (לתצהירו 65' אשר לפטר מאשר קבלתו בסע)אליו מכתב 

 :הדין ולמען הנוחות אביאו שוב-לפסק' ח6בסעיף 

ם החתום כמתחייב מההנחיות מכתב זה מועבר אליכם בד בבד עם ההסכ"

אלא במכתב , ולפיהם אין לרשום את המחאה על גבי ההסכם, שמסרת

 ."נפרד

פחות מעשרה 7 היינו7 //./62.1הוגשה תביעת ההשבה ביום 7 לגבי חוזה זה .טז 

ספק אם ניתן להחיל את הדברים שנאמרו 7 ומטעם זה7 חודשים ממועד החתימה

שלא תוך 7 ב עד למועד הגשת התביעה וביטולמחמת חלוף זמן ר7 לעיל לגבי השתק

7 5,,1התוצאה אליה הגעתי לגבי החוזים האחרים משנת 7 עם זאת. זמן סביר
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השתק עקב הסתמכות הנתבעת על חתימת התובעים על החוזה ושינוי : לענין

והעדרה של 7 בנסיבות המקרה7 היות ההשבה בלתי צודקת7 מצבה לרעה עקב כך

שאין 7 חלים גם לגבי החוזה האחרון ומביאים למסקנה7 בנסיבות המקרה7 כפיה

אם נקרא את תוכן המכתב 7 בשולי הדברים. לאפשר השבה גם לגבי חוזה זה

לפי 7 "מחאה"נווכח שהגם שהוא מציין את המילה 7 שמסר שמואל כאמור בעיון

כי 7 ניתן אף לקבוע7 בנסיבות אלו. תוכנו אין בו כל מחאה ותכנו סתמי ביותר

תבעת סרבה באופן חד משמעי לקבל משמואל הסכם בו מחה על מאחר שהנ

ומאחר ששמואל נאות לחתום על החוזה ללא 7 חוקיות התשלום שנדרש לשלם

לפיה התחייב שמואל שלא להעלות 7 להסכם. א/1ולאור הוראת סעיף 7 הערה כזו

יש לראותו כמי שכלל לא מחה לגבי חוקיות 7 כל טענה לגבי תקפות חוזה זה

 .שנדרש לשלם לפי חוזה זההתשלום 

התובעים אינם זכאים להשבה של תשלום כלשהו ששילמו לפי חוזים עם . בסיכום .יז 

  . בגין עבודות פיתוח7 הנתבעת

 :רכיב הקרקע -תשלום היטל סלילת רחובות    .1

 :נפקות תשלום דמי ההשתתפות .א 

ריים שילמו בעלי הקרקע המקו7 בהתאם לחוק העזר שהיה בעבר בתוקף7 כזכור  

בשל סלילת כביש ברחוב פנחס 7 במקום היטל סלילת רחובות7 דמי השתתפות

כי תשלום זה משחרר אותם מהחובה לשלם את 7 התובעים טענו. אביב-בתל7 רוזן

 . בחלקם או במלואם7 ההיטלים שגבתה מהם העיריה

( 4)ד נד"פ) מ"אבן אור פסגות רוממה בע' יפו נ-אביב-עיריית תל 2/220,6א "בע  

כי תשלום דמי 7 המשפט העליון-פסק בית"( פרשת אבן אור: "להלן 7654 ,63

כאשר זה 7 אך לא בגין רכיב הבניין7 פוטר מתשלום בגין רכיב הקרקע7 השתתפות

תשלום דמי 7 לאור הלכה זו7 לפיכך. טרם נבנה בעת גביית דמי ההשתתפות

 .ההשתתפות כלל אינו רלוונטי לעניין תשלום רכיב הבניין

7 שכן7 113הרי שדמי ההשתתפות שולמו רק בגין מגרש 7 אשר לרכיב הקרקע  

ע "שהיו מגרשי התובעים לפני החלוקה מחדש במסגרת תב) 112-ו 115מגרשים 

כלל לא ( בהתאמה7 במקומם 112-ו 7115 113מגרשים לפיה הוקצו להם 7 1124

בות כלל בעבורם לא נתבקש היטל סלילת רחו7 ולכן7 גבלו ברחוב פנחס רוזן

: להלן7 3/./65.1לתצהיר לפטר מיום  4סעיף 7 לתצהיר שמואל' כ-'נספחים יט)

כלל אינם רלוונטים 7 התשלום השני והשלישי7 לפיכך"(. תצהיר לפטר השני"

התובעים לא הוכיחו כי שילמו דמי השתתפות בגין 7 אכן. לנושא דמי ההשתתפות

 .חלקות אלו
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7 שכן7 הרי שזה התיישן7 113רקע על מגרש בגין רכיב הק7 אשר לתשלום הראשון  

והנתבעת 7 ///6והתביעה הוגשה רק בשנת  6,,1התובעים שילמו סכום זה בשנת 

כ התובעים "כי ב7 יצוין. בכתב הגנתה7 העלתה טיעון זה בהזדמנות הראשונה

7 אולם7 כי אין זה ראוי שהמדינה תתגונן בנימוק זה7 (לראשונה)טענה בסיכומיה 

היא בעל דין בהליך אזרחי וככל 7 העיריה בתובענה זו. ש בטענה זולא מצאתי ממ

היא 7 הטענה נטענה. רשאית היא לטעון טענת התיישנות7 בעל דין בהליך אזרחי

 . ולכן יש לקבלה7 מוצדקת לגופה

 :האם המגרשים גובלים בכביש שהורחב .ב 

גרשי התובעים כי מ7 דומה7 01כי לפי נ7 לראשונה בסיכומיה7 כ התובעים טענה"ב  

אשר בגין הרחבתו נדרשו לשלם 7 כלל אינם גובלים ברחוב דבורה הנביאה

מנגד טענה . יש להשיב להם סכומים אלו7 ולכן7 (בתשלומים השני עד החמישי)

. כי יש בטענה זו משום הרחבת חזית אסורה והצדק עמה7 הנתבעת בסיכומיה

7 שי התובעים כלל לא הוזכרהטיעון כי רחוב דבורה הנביאה אינו גובל במגר7 אכן

דווקא 7 במישור העובדתי. או בתצהירו של שמואל7 בכתב התביעה7 ולו ברמז

כי המגרשים גובלים ברחוב 7 (4בסעיף )בתצהירו השני של לפטר נאמר מפורשות 

או על הסיבה 7 אולם לפטר לא נחקר בחקירה נגדית על הדברים7 דבורה הנביאה

כ התובעים "לא יכולה ב7 בנסיבות אלו. 01שמגרשי התובעים לא מוזכרים בנ

 . להעלות נימוק זה לראשונה בסיכומיה

7 למעשה. כי אין בכך משום נקיטת גישה פורמלית נוקשה כלפי התובעים7 ויובהר  

האם שלושת המגרשים גובלים ברחוב  –שנויה במחלוקת  שלכאורההשאלה 

כי לו טענה זו היתה 7 ברי. הנה קלה מאד לבירור -מסוים או בחלק מסוים ממנו 

7 ולכן7 לא היה כל קושי לבררה עובדתית7 מועלית בשלב מוקדם יותר של הדיון

מנעה מהנתבעת את האפשרות 7 העובדה שהטענה הועלתה לראשונה בסיכומים

 . אין להשלים עם שינוי חזית זה7 ולכן7 להפריכה

לאור שינוי )ות הגם שהראיות בנושא דל7 כי גם במישור העובדתי7 ולבסוף אציין  

7 כאשר מחד גיסא. לא השתכנעתי כלל ועיקר בטענת התובעים7 (החזית המאוחר

לא כוללים את מגרשי התובעים  01ניתן להסביר מדוע המגרשים המוזכרים בנ

לפטר 7 ומאידך גיסא7 (ואין מקום כי אכנס כאן לספקולציות עובדתיות בנושא)

ושמואל גם הוא העיד על ( השני לתצהיר לפטר 4בסעיף )הצהיר דברים ברורים 

כי לכאורה הן לא בוצעו ליד מגרשי התובעים 7 העבודות שבוצעו ברחוב ולא ציין

 45' וכן את עמ7 לתצהיר שמואל 3כן ראו סעיף 7 1-5' ש7 לפרטיכל 61' ראו עמ)

 . אין לקבל את טענת התובעים גם במישור העובדתי7 ולכן7 (713 /1-,' ש7 לפרטיכל

החיוב . טיעון תקף כנגד חיובם בגין רכיב הקרקע7 למעשה7 אין לתובעים7 לפיכך .ג 

לפני . מוצדק 112-ו 115בעוד שהחיוב לגבי מגרשים 7 התיישן 113לגבי מגרש 
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הם גבלו ברחוב 7 ולאחריה7 לא גבלו בכביש 112-ו 115החלוקה מחדש מגרשים 

 . חובה עליהם לשלם את ההיטל האמור7 ולכן7 דבורה הנביאה

 :רכיב הבנין -תשלום היטל סלילת רחובות    .,

 -בגין היטל סלילת הרחובות 7 התובעים עתרו כי יושבו להם הסכומים ששילמו .א 

במהלך ברור 7 למרות שטיעוניהם בנושא השתנו פעם אחר פעם7 אולם7 רכיב הבנין

 . הם לא הצליחו להצביע על טעם לפטור אותם מתשלומים אלו7 התובענה

7 כי יש לפטור אותם מתשלומים אלו7 לכתב תביעתם טענו התובעים 13.1בסעיף  .ב 

-הן לאור פסיקת בית7 טענה זו אין לקבל. בגין תשלום דמי ההשתתפות בעבר

7 נהיר: והן לפי הגיונם של דברים7 שהוזכרה לעיל7 המשפט עליון בפרשת אבן אור

ן בניין הם לא כללו תשלום בגי7 עת נגבו דמי ההשתתפות7 כי בשנות השבעים

 . שהוקם עשרות שנים לאחר מכן

הוא 7 כי לפי הדין7 וטען תחתיו7 נטש שמואל טיעון זה7 לתצהירו 41-45בסעיפים  .ג 

7 בגין מגרשים אותם קיבלו התובעים במסגרת חלוקה מחדש7 פטור מתשלום זה

7 שמואל לא הצביע על מקור הדין הנטען על ידו. כחלק מהתכנית המפורטת

. רכיב הבניין היה רלוונטי רק מרגע שנבנו הבניינים. סבירה וטענתו גם אינה

7 ולכן7 (לאחר החלוקה מחדש) 112-ו 115בנייני התובעים עומדים על מגרשים 

 . כי עליהם לשלם בגין הכביש הגובל ומוביל אל בניינים אלו7 נהיר

 

516,461 

בם בתשלום עבור רכיב כי אין לחיי7 בסיכומיהם נטשו התובעים טיעון זה וטענו .ד 53261414

אם 7 כי הרחיבה במקום את הכביש או7 מאחר שהעיריה לא הוכיחה7 הבניין

יהיה . לאור תשלום דמי ההשתתפות בעבר7 כוחם-הבנתי את טיעונה של באת

כי על העיריה לא היה מוטל 7 כבר קבעתי לעיל. לא ניתן לקבלו7 הטיעון אשר יהיה

שכן הדבר לא היה 7 מגרשי התובעיםהגובל ב7 להוכיח כי הקימה במקום כביש

אלו כלל אינם 7 אשר לדמי ההשתתפות ששולמו. בגדר פלוגתא במהלך ההליך דנן

 . גם את טיעון זה יש לדחות7 ולכן7 רלוונטים לתשלום רכיב הבנין

אין כל עילה לפטור את התובעים מתשלום רכיב הבניין בהיטל סלילת 7 לסיכום .ה 

7 התובעים הקימו בנינים במגרש הצמוד לכביש .הרחובות שהוטל עליהם כדין

 . כפי שביצעו7 עליהם לשלם על כך היטל7 לפי חוק העזר החל במקום7 ולכן

 התוצאה  ./1

 

516,461 

 . אין צו להוצאות7 בנסיבות העניין. התביעה נדחית  53261414

 . כ הצדדים"דיני זה אל ב-תשלח עותק מפסק המזכירות  . 11
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 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


