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חגי : ד"עו, אסתר קובו: יםשופט עיריית הרצליה' רכבת ישראל נ 50/7177עתמ (: 7002-02-00)דין במנהלי -לפסק
 הררי , אריה( חוגי)

עיריית ' ד שרה גולדין נ"כ עו"ב -מ "רכבת ישראל בע 50/7177עתמ (: 7002-02-00)לתשובה בכתבי טענות 
 שרה גולדין : ד"עו, קובו. א: שופטים הרצליה

ד "עו, ד אריה חגי"כ עו"ב -מ "רכבת ישראל בע 50/7177עתמ (: 7002-02-00)לעתירה מינהלית בכתבי טענות 
 שרה גולדין , אריה חגי: ד"עו עיריית הרצליה' שרה גולדין נ

ד שרה גולדין "עו, ד אריה חגי"כ עו"ב -מ "רכבת ישראל בע 50/7177עתמ (: 7002-02-00)לסיכומים בכתבי טענות 
 שרה גולדין , אריה חגי: ד"עו, קובו. א: שופטים עיריית הרצליה' נ

: ד"עו, גרוניס' א: שופטים עיריית הרצליה' מ נ"רכבת ישראל בע 5020708עעמ (: 7010-07-07)להחלטה בעליון 
 שרה גולדין , אריה חגי, תמר איגרא

' א, גרוניס' א: שופטים עיריית הרצליה' מ נ"רכבת ישראל בע 5020708עעמ (: 7011-00-10)דין בעליון -לפסק
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 פסק דין

 

על המשיבה "( העירייה: "להלן)ו של הערעור הוא בהיטל ביוב שהטילה המערערת עניינ .2

 .בשטחי תחנת הרכבת"( הרכבת: "להלן)

 –ד "תשל( ביוב)מכוח חוק העזר להרצליה , ההיטל מוטל על נכסים בתחומי העיר הרצליה

 "(. חוק העזר: "להלן) 27/1

בנין או קרקע בתחום "גדר כמו" נכס"כאשר , "בעל נכס"חוק העזר קבע כי חב בהיטל 

 . בחוק העזר אין הגדרה של רחוב". למעט רחוב, העירייה
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לצורך הטלת היטל " רחוב"השאלה היא האם שטחי מסילת הרכבת ותחנת הרכבת הם שטחי  .1

 . כי אז אין להטיל עליהם היטל ביוב –אם כן . ביוב

 

, מנגד. חי המסילה והתחנהיש לחייב את הרכבת בתשלום ההיטל בגין שט, לגישת העירייה

 ". רחוב"שכן שטחי התחנה הם בגדר , הרכבת טוענת כי היא צריכה להיות פטורה מתשלום

 

, רציפים, תחנת הרכבת –ועדת הערר קבלה את עמדתה של הרכבת ביחס לכול שטחי התחנה 

. ואין להטיל עליהם היטל ביוב, "רחוב"וקבעה כי שטחים אלה הם בבחינת , משרדים וחצרות

הוועדה קבעה כי שטח החניון אינו רחוב ולכן יש מקום . על החלטה זו הוגש הערעור הנוכחי

 . נושא החניון אינו חלק מהערעור דנן. להטיל עליו היטל

 

נציין כי מאחר שמדובר בערעור מנהלי על החלטה של ועדה , בטרם נבחן את טענות הצדדים .3

ולכן אם , ליף את שיקול דעתו בזה של הוועדההכלל הוא כי בית המשפט איננו מח, מקצועית

גם אם הוא סבור כי הוא היה מחליט  –בית המשפט לא ישנה אותה , ההחלטה היא סבירה

 . החלטה אחרת

 

המחלוקת בין הצדדים מתייחסת קודם כל לשאלה מהו החיקוק שאליו יש לפנות לצורך  .2

, פקודת העיריותב" רחוב"ת הרכבת טוענת כי יש לפנות להגדר –" רחוב"הגדרת המונח 

, להלן נבחן מחלוקת זו. פקודת הפרשנותב" רחוב"והעירייה טוענת כי יש לפנות להגדרת 

והאם , השלכת ההגדרה שנבחרה על השטחים השונים שבתחנת הרכבתולאחר מכן נבחן מהי 

 . שטחים אלה חייבים בתשלום היטל הביוב

 

 ?פקודת הפרשנותאו ב פקודת העיריותהאם יש להחיל את ההגדרה שב

 :כך פקודת העיריותל 167' מוגדר בס" רחוב" .1

היטל או תשלום חובה , לרבות כביש שהנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרה –רחוב "

שבה , 5691 –ה "התשכ, חוק התכנון והבניהוכן דרך כהגדרתה ב, אחר כיוצא באלה

וכל מיתקן , שטחי השיקום הנופי בכביש ובדרך שבה הוא עובר, עובר הכביש

ההיטל או , הדרוש במישרין לגביית האגרה, למעט בנין, בתחום הכביש והדרך

( 5)רישה פסקאות  2זל כמשמעותה בסעיף וכן מסילת בר, תשלום אחר כיוצא באלה

וכן מיתקנים לצורך , 5692-ב "התשל, [נוסח חדש] פקודת מסילות הברזלל( 2)-ו

 ". המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, מסילת הברזל או בקשר אליה

 

 :כך( נוסח חדש) פקודת הפרשנותל 2מוגדר בסעיף " רחוב"
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כיכר , משעול לרוכבים או לרגלים, סימטה, שדרה, לרבות כביש –' דרך'או ' רחוב'"

, מפלש וכול מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, מבוי, טיילת, חצר, 

 ".אליו או רשאי להיכנס אליואו שהציבור נכנס 

 

להגדרה " רחוב"לצורך הגדרת המונח , וכי יש לפנות, אני סבורה כי הדין עם הרכבת .6

בשולי הדברים ניישם גם את ההגדרה שבפקודת בפרשנות , יחד עם זאת. פקודת העיריותשב

 . סבורה שאין בה כדי לשנות את התוצאהשאני  –

 

תכלית  – פקודת העיריותבהתאם להגדרה שב" רחוב"מספר טעמים לקביעה לפיה יש להגדיר 

טעמים אלה . וההרמוניה החקיקתית, ההפניה לפקודת העיריות בחוק הביוב, החקיקה

 . רטו להלןיפו

 

 תכלית החקיקה

, (/0./.12מיום  ,[פורסם בנבו], 7062621ם "עע)מ "רכבת ישראל בע. עיריית לוד נד "בפסה ./

 בית המשפט בחן. שאלה דומה לשאלה שבפנינו( השופט פוגלמן' כב)בחן בית המשפט העליון 

הם בבחינת נכס שניתן להטיל עליו , שם האם מסילות הברזל ושטחי הקרקע הצמודים אליהן

 . היטל פיתוח מכוח חוקי העזר של העיר לוד

 

לאור חוקי , לצורך הטלת היטלי פיתוח בעיר לוד" רחוב"בית המשפט בחן את הגדרת המונח 

( תיעול)חוק עזר ללוד , 1000-ס"התש( סלילת רחובות)חוק העזר ללוד  -העזר הרלוונטיים  

 "(.חוקי העזר של לוד: "להלן) 1000 –ס "התש( אספקת מים)וחוק עזר ללוד , 1000-ס "התש

 

הוגדר כנכס בתחום " נכס"כאשר , "נכסים"נקבע כי ההיטלים יוטלו על , בחוקי העזר של לוד

ממעטת  פקודת העיריותהגדרת נכס ב. פקודת העיריותל 167' כמשמעותו בס, העירייה

 . לצורך זה" רחוב"ובית המשפט העליון בחן מהו , "רחוב"

 

משום , ראשית –וזאת משני טעמים , בית המשפט העליון קבל באותו ענין את עמדת הרכבת ./

הפנייה הכוללת , פקודת העיריותל 167' שבס" נכסים"שחוקי העזר של לוד מפנים להגדרת 

 . שבאותו סעיף" רחוב"מיניה וביה הפנייה להגדרת 

 

' רחוב'פטור לנכס שהוא בבחינת התכלית בבסיס מתן : "קבע בית המשפט העליון כי, בנוסף

גם בכך יש . נכונה ומתאימה גם למתן פטור מתשלום היטלי פיתוח... מתשלום ארנונה

תשמש אותנו גם , הפטור מארנונה' רחוב'לפיה הגדרת , לתמוך בתוצאה אליה הגענו

, כך נקבע, תכלית זו(. ד"לפסה 21' ס' ר" )הפטור מתשלום היטלי פיתוח' רחוב'להגדרת 

או , שהוא נהנה בלתי מסוים, דה בזהות הנהנה מן הנכס ומן השירותים שניתנים לויסו

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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יש , במקרה בו הנהנה העיקרי מן הנכס הוא הציבור הרחב. הציבור הרחב –במילים אחרות 

 (. ד"לפסה 21' ס' ר)והן מתשלום היטל פיתוח , הן מתשלום ארנונה -לפטור את הנכס  

 

 . יפה גם לענייננו, ל"בענין עיריית לוד הנ הנימוק השני של בית המשפט .7

יפה באותה מידה , מתשלום ארנונה והיטלי פיתוח" רחוב"התכלית של מתן פטור לנכס שהוא 

ניתן לקבוע כי יש לפנות להוראת , כלומר. גם למתן פטור לאותו נכס גם מתשלום היטל ביוב

תכלית שהיא זהה בשאלת פטור מארנונה , כדי להגשים את תכלית החקיקה פקודת העיריות

 . ובשאלת פטור מהיטל ביוב

 . הוא הכלי של הגשמת תכלית החקיקה, אחד מהכלים לפרשנות חוק, כידוע

 

לפיה הרציונאל , אין לקבל את הטענה אותה העלתה העירייה בסיכומים מטעמה, לכן

אינו חל  –באופן שתכלול גם את מסילת הרכבת , פקודת העיריותב" רחוב"בת הגדרת שבהרח

משום שבית המשפט העליון , זאת(. לסיכומי העירייה 66' ס' ר)ביחס לאגרות והיטלי פיתוח 

היא אותה " רחוב"ו מבחינת הגדרת המונח קבע כאמור כי התכלית של החיקוקים הלל

 . תכלית

 

 פקודת העיריותהפנייה להוראות 

 . ד בענין עיריית לוד"נחזור לנימוק הראשון של פסה .20

 

באופן , (טל ההיטלשעליו מו" )נכס"באותו ענין הפנה מחוקק המשנה לצורך הגדרת המונח 

. אין הפנייה מפורשת כזו, בחוק העזר ביוב דנן. פקודת העיריותל 167' מפורש להגדרה שבס

וציין כי , בית המשפט העליון אף התייחס מפורשות לחוקי עזר בהם אין הפנייה מפורשת כזו

". ין כי אין אנו מחווים דעה מה היה הדין לו היה נוסחם של חוקי העזר שונהלמותר לצי"

ד שניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל "בית המשפט העליון אף הפנה בהקשר זה לפס

רכבת  7011211מ "עת –לפני פסק הדין בענין עיריית לוד , בעניינה של עיריית הרצליה, אביב

ד זה "בפס. נ השופטת קובו"סגה' כב /0./.2מיום  ,[פורסם בנבו] עיריית הרצליה. ישראל נ

 .  לצורך הטלת היטלי פיתוח על שטחים בתחנת הרכבת" רחוב"נבחנה שאלת הגדרת המונח 

 

ומה ניתן , ק העזר ביוב של הרצליהחו, מהו אם כן הנוסח של חוק העזר הרלוונטי לענייננו .22

 ?ללמוד ממנו

בנין או קרקע בתחום "הוגדר כ" נכס"כאשר " בעל נכס"חוק העזר קבע כי חב בהיטל , כאמור

 . אין בחוק העזר הגדרה של רחוב, כאמור". למעט רחוב, העירייה

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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ר ביוב לחוק העז 2' ס, כך. קיימת הפנייה עקיפה מחוק העזר לדיני הארנונה, יחד עם זאת

לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו "ביוב הוא היטל המוטל  קובע כי היטל 

 ". לחוק הביוב 59' כאמור בס

בעלו ומחזיקו "הוא , לחוק הביוב קובע כי בעלים של נכס שעליו מוטל היטל הביוב /2' ס

 ".לענין ארנונות עירייה

 

ההפנייה היא . פקודת העיריותב" נכס"המונח ההפנייה איננה הפנייה ישירה להגדרת , אכן .21

מי שהוא בעלים של נכס לענין , בהתאם לחוק הביוב –שהוא  –להגדרת בעלים של נכס 

כי מחוקק המשנה היה ער , ניתן לטעמי ללמוד מההפנייה העקיפה הזו, אולם. ארנונה

לפחות  –ולכן ראה לנכון להפנות , קורלציה הקיימת בין הטלת ארנונה לבין הטלת היטליםל

 .    להוראות החלות על ארנונה, ככל שהדבר נוגע למיהות משלם ההיטל

 

להגדרה  –" נכס"שבהעדר הפנייה מפורשת להגדרת " לאו"אינני סבורה כי ניתן להסיק מה

סבירה בעיני יותר המסקנה לפיה ניתן . כי מחוקק המשנה דחה הגדרה זו, פקודת העיריותב

כמי שהיה מודע לקשר בין ארנונה להיטל , שהפנה לחוק הביוב, לראות את מחוקק המשנה

העליון תכלית עליה עמד גם בית המשפט )קשר הנובע מהתכלית המשותפת של שניהם , ביוב

 (. ד עיריית לוד"בפס

 

אך הוא גם לא  – פקודת העיריותשב" רחוב"או " נכס"מחוקק המשנה אכן לא הפנה להגדרת 

או , לכן לא ניתן לקבוע כי הוא העדיף הגדרה אחרת". רחוב"הפנה לכל הגדרה אחרת למונח 

 . לצורך ההגדרה פקודת העיריותשלל את האפשרות של פנייה לכי 

 

פקודת בהתאם להגדרה שב" רחוב"כ הרכבת טענו בין היתר כי אין מקום לפרש את המונח "ב .23

.  טרם התקבל הנוסח החדש של פקודת העיריות, משום שכאשר נחקק חוק הביוב, העיריות

 . אינני מקבלת את הטענה

 

 :קובע חוק הפרשנותל 11סעיף , כך

המאוזכר כנוסחו בשעה שנזקקים כוונתו לחיקוק  –אזכור של חיקוק בחיקוק אחר "

 ". לרבות הוראות שנוספו בו והוראות שבאו במקומו בחיקוק אחר, לו

 

ההפנייה היא לנוסח המעודכן של , פקודת העיריותשכאשר ישנה הפנייה בחוק הביוב ל, מכאן

הגדרה זו היא . המעודכנת" רחוב"ובכלל זה להגדרת , ל התוספות בועל כ, פקודת העיריות

וסביר ונכון כי , ככל שהוא נוגע לפטור מתשלום ארנונה, ההגדרה של המחוקק הראשי למונח

נושא  –מחוקק המשנה יבקש לאמץ את ההגדרה העדכנית לנושא דומה בעל תכלית דומה 

 . והיטל ביוב בפרט, היטלים בכלל
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 קתיתהרמוניה חקי

לפיו יש לקבל את עמדת הרכבת ולהחיל את ההגדרה , טעם נוסף העולה מכול האמור לעיל .22

הנשיא ' בענין זה קבע כב". הרמוניה חקיקתית"הוא הטעם של , פקודת העיריותשב" רחוב"ל

 (:/31' עמ, כרך שני" )פרשנות במשפט"ברק בספרו 

, ההנחה צריכה להיות כי יש לקיים הרמוניה חקיקתית בתוך מערכת החקיקה"

באופן שיינתן לדבר חקיקה פירוש שיישזר נאמנה עם רקמת החקיקה ויהא לגוף 

המחיל . אין לנתק את ההוראה המתפרשת מכלל החקיקה אכן. אחד שלם עמה

המפרש הוראה פלונית מפרש את החקיקה . מחיל את החקיקה כולה, הוראת חוק

והפירוש שניתן להוראה פלונית צריך להשתלב בפירוש שניתן לשאר הוראות , כולה

 ".החקיקה

 

פקודת והוראת  פקודת הפרשנותהוראת  –בענייננו תתכן הפנייה לשתי הוראות בחקיקה , אכן .21

היא הוראה המתייחסת לנושא קרוב ודומה לנושא  פקודת העיריותהוראת , אולם. העיריות

בפרשנות המונח , יש לפנות להוראה זו –ולכן לצורך ההרמוניה החקיקתית , של היטלי הביוב

אם מחוקק המשנה לא הביע במפורש את עמדתו כי יש להגדיר את  –בחוק העזר " רחוב"

 . המונח באופן שונה

 

מאותו 'יש לפרש חקיקה , הנשיא ברק' ל כבל ש"הטעם לכך הוא משום שכעולה מספרו הנ

  –' מאותו ענין'ככל שהדבר נוגע לחקיקה , יתרה מזאת. תוך הרמוניה' ענין

ניתן , בשל התכלית הזהה או הקרובה, למשל, כך. ניתן לנקוט צעדים נוספים"

ברק " )משמעות זהה, באותו ענין, לביטויים זהים או דומים בחוקים שוניםלייחס 

 (. 321' עמ, כרך שני, פרשנות במשפט

 

ועדת הבחירות למועצה . אבו גוש נ –רשימת אחווה וקידמה  ד"באופן דומה נקבע בפסה

 :כי 232' בעמ, 217( 2) ו"ד ל"פ, 7/1331ץ "בג, האזורית מטה יהודה

ליתן לפרשנות של אותו , אם אך ניתן הדבר, מדיניות שיפוטית נבונה מחייבת"

 ".אותה משמעות, העוסקים באותה מטריה, דיבור בחיקוקים שונים

 

פקודת להגדרה שבבחוק העזר בהתאם " רחוב"יש לפרש את המונח  –סיכומה של נקודה זו 

 . העיריות

 

 על תחנת הרכבת פקודת העיריותהחלת ההגדרה שב

. כולל גם מסילת ברזל" רחוב"קובעת במפורש כי , פקודת העיריותהגדרת רחוב ב, כאמור .26

 .  העירייה לא חייבה את הרכבת בהיטל עבור שטח מסילת הברזל עצמה, ואכן
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שטחים שביחס אליהם טענה הרכבת כי , בהחלטת ועדת הערר מפורטים השטחים נושא הערר

 : מהיטל ביוב, ןלכ, הפטור" רחוב"הם 

 

 ר הינו כביש הכניסה לתחנה "מ 2,945הוא בשטח של  4/השטח המסומן בתשריט באות ח

 .לרבות כיכר

 ר משמש בחלקו התחתון כהמשך "מ 3,961בשטח של  3/השטח המסומן בתשריט באות ח

 .וחלקו העליון כתחנת אוטובוסים ומוניות, כביש גישה לתחנה

 היא )טוענת העוררת , 2/ח-ו 5/ט המדידה באותיות חבהתייחס לשטחים המסומנים בתשרי

למרות שאינם , ר"מ 2,222כי הללו כוללים כביש כניסה לחניון בשטח של  .(ר. ר, הרכבת

 .משמשים כחניון אלא ככביש כניסה לחניון

  ואשר מהווים רציפי הורדת והעלאת , ר המשמש כמיתחם רציפים"מ 25,455שטח של

על גבי מפת  5/פוסים סביב מסילות הברזל וזאת כמסומן רוהן את השטחים הת, נוסעים

לא ניתן פירוט איזה שטח הוא מיתחם הרציפים ואיזה  .(ר. ר, של הרכבת)לטענתה . המדידה

שכן לטענתה שטח הרציפים אינו , ולא בכדי, שטח הוא הקרקע הנמצאת ליד מסילת הברזל

 ".רחוב"ווה בעוד שאר שטח הינו אדמת בור המה, ר"מ 5,422עולה על 

  לתצהיר מנהל ' אשר צורפה כנספח ד, אשר בהתאם למפת המדידה, ר"מ 5,926השטח של

עולה כי שטחי החיוב כוללים את מבנה התחנה לאיסוף נוסעים , ההכנסות בעיריה

 ...ומבנה המעבר התת קרקעי אל רציפי הנוסעים והשטחים המקורים, והורדתם

  ר שהוא בעצם חלק משטח הרציפים "מ 382.92שטח הסככות בקומת הקרקע בשטח של

 .ועל כן המדובר בשטח שנמדד פעמיים, שנמדד בתשריט המדידה כחלק ממיתחם הרציפים

 קרקעי אל רציף הנוסעים פטור -בהתייחס לשטח המרתף טוענת העוררת כי המעבר התת

 ". מתשלום בהיותו דרך או רחוב

 

, ם במחלוקת הם השטחים שלצידי המסילההשטחים העיקריים השנויי, כעולה מהאמור לעיל ./2

כשביחס לחניונים )וכבישי הגישה לתחנה והכניסה לחניונים , שטחי הרציפים והמבנים של התחנה

 (.לכן נושא זה איננו חלק מהערעור הנוכחי, קבלה ועדת הערר את עמדת העירייה, עצמם

 

 . כהגדרתו בחוק העזר" רחוב"להלן נבחן האם השטחים הללו הם 

 

 השטחים שלצידי המסילה

הרי שבפקודה צוין במפורש , פקודת העיריותלאחר שנקבע לעיל כי יש להחיל את ההגדרה של  ./2

 . בה( 1)1-ו( 2) 1' כי רחוב כולל מסילת ברזל כמשמעותה בפקודת מסילת הברזל ס

 

 :ודת מסילת ברזל מגדיר מסילת ברזללפק 1סעיף 
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לרבות כל חלק ממנה שבבניה וכול , (מסילה –להלן )מסילת ברזל האמורה בפקודה זו "

  –ולרבות , הרחבה עתידה

מקרקעין שבתוך גדרות או סימנים אחרים המציינים את גבול המקרקעין השייכים  (2)

ום של חמישה עשר המקרקעין שבתוך תח –ובאין גדרות או סימנים אחרים , למסילה

 ."..מטרים מציר המסילה

 

כולל את מסילת הברזל , שבגינו אין מקום לחייב את הרכבת בהיטל ביוב" רחוב"ה, כלומר

או , עצמה כמו גם את המקרקעין שבתחום חמישה עשר מטרים משני צדי המסילה

 .המקרקעין המגודרים משני צדדיה

 

 מבנה התחנה

כהגדרתו של מונח " רחוב"איננו , כי מבנה התחנה על כל חלקיו אני סבורה, כפי שיובהר להלן .27

 .על הרכבת לשלם היטל ביוב עבורו, לכן. פקודת העיריותזה ב

 

ההגדרה מתחילה ". ריבוי"היא הגדרה הכוללת רק , פקודת העיריותהגדרת המונח רחוב ב

שטחים . ושטחי מסילת ברזל, כביש אגרה –וכוללת שטחים משני סוגים , "לרבות"במילה 

הוכללה ההתייחסות  2771בשנת  –במסגרת שני תיקונים  פקודת העיריותאלה הוספו ל

 . הוכללה ההתייחסות לכביש האגרה – 1002ובשנת , למסילת ברזל

 

שהמקרים ברשימה כלולים " –נועדה לסמן אחת משתיים , בחוק" לרבות"המילה , ככלל

או שהם באים , ונאמרו מפורשות רק לשם יתר בהירות, ממילא בעיקרון הכללי ברישא

א "עד בענין "ופסה, 237' עמ, פרשנות במשפט, ברק' ר)" כללילהוסיף על האמור בעיקרון ה

 (.117' ד ח"פ, רבקינד' היועץ המשפטי לממשלה נ 7122/0

 

כביש אגרה ושטחי מסילת , פקודת העיריותב" רחוב"המשותף לשני השטחים שצוינו בהגדרת  . 10

בניגוד  –אולם . בדומה לרחוב –הוא כי הם מהווים שטחי מעבר ממקום למקום , הברזל

ותשלום עבור נסיעה , תשלום אגרה בכביש אגרה: המעבר בהם כרוך בתשלום, לרחוב רגיל

 . לצורכי מעבר ממקום למקום על גביה כדי להשתמש במסילת הרכבת, ברכבת

 

נובע מהגדרת המונח , יוער כי הספק שהיה עלול להיווצר ביחס לכבישי אגרה ומסילות הברזל .12

והג כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נ"המתייחסת ל, פקודת הפרשנותב" רחוב"

הציבור עובר  כלכאשר לכאורה כביש אגרה או מסילת ברזל הם מקומות שלא , "לעבור בו

 . אלא רק הציבור ששילם עבור המעבר –בהם או יכול לעבור בהם 
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כדי , ולכן ציין במפורש, אה מכךהיה ער לקושי שעלול להיווצר כתוצ פקודת העיריותמחוקק 

 ". רחוב"כי גם שטחים אלה כלולים בהגדרת המונח , להסיר ספק

 

ולא כדי להוסיף , "להסיר ספק"נועדה רק כדי , ל"הנ 167' בס" לרבות"העובדה כי המילה  .11

עולה מדברי ההסבר לתיקון הראשון , פקודת הפרשנותב" רחוב"מעבר להגדרה הכללית של 

בדברי ". רחוב"תיקון שהוסיף כאמור את מסילות הברזל להגדרת , פקודת העיריותל 167' לס

 :ההסבר נאמר כי

. למעט רחוב... קובעת את חובת תשלום הארנונה ביחס לנכסים פקודת העיריות"

פקודת האם ההגדרה שב התעורר ספק... 'דרך'או ' רחוב'מגדירה  פקודת הפרשנות

לענין  ולכן מוצע להבהיר, כוללת גם מסילת ברזל שבמהותה היא דרך הפרשנות

כולל גם מסילות ברזל במשמעות  פקודת העיריותהחיוב בארנונה כי המונח רחוב שב

 " פקודת מסילות הברזלצומצמת שלהן לפי המ

 

היה המונח , מדברי ההסבר הללו נובע אם כן שגם אלמלא הציון המפורש של מסילת ברזל

 .כולל גם מסילות ברזל – פקודת הפרשנותכהגדרתו ב, פקודת העיריותלצורך " רחוב"

 

כפי שטוענת  –יש לקרוא לטעמי בצמצום , "מסילות ברזל"כי את החריג של , עוד יצוין .13

מסילות ברזל במשמעות "שם דובר על )עיל וכפי שעולה גם מדברי ההסבר שהובאו ל, העירייה

תעלה בקנה אחד עם , אני סבורה כי קריאה מצמצמת של החריג"(. המצומצמת שלהן

כך תישמר ההרמוניה . פקודת הפרשנותהקיימת ב, "רחוב"ההגדרה הכללית של המונח 

 . ין שני החיקוקיםהחקיקתית ב

 

המחוקק מתחיל את ההגדרה ". רחוב"אין הגדרה פוזיטיבית למונח  פקודת העיריותב, כאמור .12

ומבקש להבהיר כי היא , "רחוב"ומכאן שהוא מפנה להגדרה המקובלת של , "לרבות"במילה 

 .שהוא סבור שעלול להיות קושי בתחולת ההגדרה עליהם, שני מקומותחלה גם על 

 

בהגדרה זו מתייחס המחוקק . פקודת הפרשנותהיא ההגדרה ב" רחוב"ההגדרה המקובלת של 

פקודת ב. מקום בשימוש הציבורשהוא מקום מעבר או , (ולא מבנה או בנין) פתוחלכל מקום 

, שהוא מקום פתוחכי אותו חלק ממסילת הברזל וכביש האגרה , אם כן, נקבע העיריות

 .למרות התשלום הכרוך בו, ייחשב אף הוא לרחוב – שהציבור נוהג לעבור בו

 

, פקודת מסילות הברזלהפנה המחוקק להגדרת מסילת הברזל ב פקודת העיריותב. זאת ועוד .11

בחר שלא להפנות , פקודת העיריותל 167' מחוקק ס. להגדרה( 1)-ו( 2)אולם רק לסעיפים 

 . להגדרה של מסילת ברזל( 2)-ו( 3)ק "לס
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, מיגשות, משרדים, תחנות"קובע כי מסילת ברזל כוללת גם  167' הפנה ס לאאליו ( 3)ק "ס

וקמו לצורך מסילה או מכונות וציוד קבועים ושאר מיתקנים שה, סדנאות, בתי מלאכה

 ".בקשר אליה

 

חלק ממסילת הברזל לצורכי פטור  אינם, פקודת העיריותלשיטתו של מחוקק  –כל אלה 

 . מארנונה

 

כי מסילת ברזל כוללת גם  פקודת העיריותל 167' נקבע בס, למרות האמור לעיל, אולם

 ".המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, מיתקנים לצורך מסילת הברזל או בקשר אליה"

 

 .יש לפרש לאור כל מה שנאמר עד כה, ל"אני סבורה כי את הביטוי הנ .16

 1' לס( 3)ק "בינו לבין הוראות סיש לפרש את הביטוי האמור באופן שלא תהיה חפיפה , כך

פקודת ל 167לבין הסיפא לסעיף ( 3)ק "לו היתה חפיפה בין ס. פקודת מסילות הברזלל

ולא משמיט אותו מההפנייה של , (3)ק "קק פקודת העיריות מפנה לסהיה מחו – העיריות

פקודת ל 1' בס( 1)-ו( 2)ק "העובדה שהמחוקק בחר להפנות רק לס. 1' הסעיפים הקטנים שבס

 . פקודת העיריותבמלואו ל( 3)ק "מעידה על כך שהוא לא התכוון לאמץ את ס, מסילות הברזל

 

מתייחס ( 3)ק "ס, כך. מעיד על כך כי מדובר בסעיפים שונים, גם עיון בנוסח של שני הסעיפים

 167' שלא נזכרים כלל בס –משרדים וסדנאות , תחנות –במפורש לסוגים שונים של מבנים 

 . פקודת העיריותסיפא ל

 

מצוין כי מדובר בכול המתקנים ( 3)ק "הרי בס, הנזכרים בשני הסעיפים –באשר למיתקנים  ./1

מתייחס רק למתקנים שהם לצורך  167' בעוד שס, שהם לצורך המסילה או בקשר אליה

שהמיתקנים  –התנאי הזה ". המהווים חלק בלתי נפרד ממנה"ו בקשר אליה מסילה א

 . פקודת מסילות הברזלל( 3)1' לא קיים בס, מהווים חלק בלתי נפרד מהמסילה

 

היא , פקודת העיריותסיפא ל 167' ההגדרה של המתקנים הכלולים במסילה שבס, כלומר

 .והיא צרה ממנה באופן משמעותי, פקודת מסילות הברזלל( 3)1' שונה מזו שבס

 

סיפא  167' לצורכי ס" חלק בלתי נפרד ממנה"שהם מהם אם כן המתקנים לצורך המסילה  ./1

 ? פקודת העיריותל

 

' שנזכרו בס –תחנות וסדנאות , משרדים -אין מדובר במבנים . מדובר רק במיתקנים, ראשית

 . 167' ולא נזכרו בס( 3)1
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ניתן לפנות להגדרה , "מתקנים שהם חלק בלתי נפרד מהמסילה" לצורך פירוש התיבה .17

, כאמור, קבע פקודת העיריותמחוקק . ההגדרה של כביש אגרה – 167' הנוספת הקיימת בס

הוא הבהיר מה כולל כל . הלצורכי ארנונ, כי הן כביש אגרה והן מסילת ברזל הם בגדר רחוב

 .לנושא של מתקני דרך, הן ביחס לכביש האגרה והן ביחס למסילה –והתייחס , אחד מהם

 

כל מיתקן "מדובר ב –ישנה הגדרה של מתקני דרך שהם חלק מהכביש , ביחס לכביש אגרה

ההיטל או תשלום אחר , הדרוש במישרין לגביית האגרה, למעט בנין, בתחום הכביש והדרך

 ". ב"כיו

 

הוא הכליל . שאינם בנייניםמהגדרה זו ניתן ללמוד כי המחוקק הכליל בהגדרת רחוב מתקנים 

 . בהגדרה מתקנים הנחוצים באופן ישיר לגביית האגרה

 

המחוקק התכוון לכלול בה מתקנים . באופן דומה יש לפרש את ההגדרה ביחס למסילת ברזל .30

מא אפשרית הם רציפים או תחנות לצד המסילה דוג. שנועדו לצורך המסילה, על צד המסילה

תחנה "הכוללת , חוק התכנון והבניהבהקשר זה הגדרת מתקני דרך ב' ר)שאינם בניינים 

בלתי חלק "שניתן לראותם כ, ומתקנים אחרים שנועדו למסילה, "(לאיסוף נוסעים ולהורדתם

 ". נפרד ממנה

 

אולם כניסה נרחב ובו "שמצויים בו , כי המבנה של תחנת הרכבת דנן, מובן מהאמור לעיל .32

, אולם נוסעים, שטח המתנה, חדרי שירותים, מדרגות, מעליות, קופה לממכר כרטיסים

 . של המסילה" מתקן"איננו , )להחלטת ועדת הערר 1' ס' ר" )מנהרה תת קרקעית למעבר

 

ומההגדרה המתייחסת לכביש אגרה עולה כי המחוקק איננו מכליל בניינים , ר בבניןמדוב

" או בקשר אליה המסילהלצורך "אין מדובר במבנה שנועד , בנוסף". רחוב"בהגדרה של 

 . והוא איננו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה,  (אלא לצורך קיום שירות הרכבות)

  

 . אחד גם עם קריאה של החוק בלשון טבעית ומקובלתאני סבורה כי הגדרה זו עולה בקנה  .31

 

 :ל על פרשנות במשפט"הנשיא ברק בספרו הנ' כך קובע כב

ללשון זו יש מובן . המבוטא בלשון הטבעיתביסוד פרשנות החקיקה עומד טקסט "

פרשנות החקיקה חייבת להעניק ללשון אותה . עבור דובריה של אותה לשון

אכן על הפרשן להגשים את ... ל הלשון עבור דובריהמשמעות הנופלת לגדר מובנה ש

' בעמ, שם" )אך הגשמה זו צריכה לעגן עצמה בלשון החקיקה... תכלית החקיקה

/2.) 
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של תחנת  –תוביל למסקנה כי מבנים , "לשון הטבעית והמקובלת"קריאה של הטקסט ב

על פי רוב , ךדר"ההגדרה המילונית לרחוב כוללת ". רחוב"אינם חלק מ, רכבת או אחרים

מילון אבן ' ר" )להליכה ולמעבר לאנשים ולכלי רכב, בין שורות בתים, כבושה או סלולה

מבנים , אם כן, המונח רחוב בלשון המקובלת איננו כולל(. ג הוצאת קרית ספר"תשל, שושן

 . אלא את הדרך ביניהם, ובניינים

 

ולכן איננו פטור , מהרחובמבנה התחנה על כל חלקיו איננו חלק  –סיכומה של נקודה זו 

 .מהיטל ביוב

 

 כבישי הגישה לתחנה

וגם כהגדרתו , פקודת העיריותכהגדרתו ב" רחוב"אני סבורה כי כבישי הגישה לתחנה מהווים  .33

 . פקודת הפרשנותב

 

 . שהציבור נוהג לעבור בהם או נכנס אליהם, כבישי הגישה הם מקומות פתוחים

 

כ העירייה טענה בהקשר זה כי אין מדובר ברחוב משום שלא כל הציבור נכנס לכבישים "ב

 . אלא רק ציבור הנוסעים ברכבות, אלה

 

, /776736א "ע) עיריית קרית ביאליק. מ נ"יסרון בעמלד בענין "כ העירייה הפנתה לפסה"ב .32

שטחי מעבר וחניון בקניון )באותו ענין נבחנה השאלה האם דרכים פרטיות (. 216( 2)ה"ד נ"פ

 . ודת הארנונהלפק 167' לצורך ס" רחוב"באות בגדר ההגדרה של , (מסחרי

 

וקבע כי נכס ייחשב , באותו ענין התבסס בית המשפט העליון על מבחן ההנאה מהנכס

הוא ציבור בלתי מסוים של , הנהנה מן הנכס ומן השירותים הניתנים לנכס"אם " רחוב"ל

ראוי כי ציבור זה הוא שישא בעלות "במקרה כזה ". להבדילם מן המחזיקים בנכס, פרטים

 ". ת הרשות המקומית לנכסהשירותים שמספק

 

הא  פקודת העיריותל 296לצורך הגדרת נכסים בסעיף ' רחוב'"ד מליסרון כי "עוד נקבע בפס

נכס שהנהנה העיקרי מן השירותים הניתנים לו על ידי הרשות המקומית הוא הציבור 

 ."הרחב

 

, עיריית קרית אתא. מ נ"דשנים וחומרים כימיים בע 62///7ץ "בגד מליסרון בא בעקבות "פס .31

בו נבחנה השאלה האם כבישי אספלט ודרכי כורכר שהוחזקו בתחומי , ( 73/( 2)ו"ד מ"פ

 . ריכים להיות מחויבים בארנונהצ, המפעל של חברת דשנים
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למרות שמדובר בדרכים שהמבקשים לבוא " רחוב"בית המשפט העליון קבע שם כי מדובר ב

הנמנים עם , מדובר במספר רב של אנשים"משום ש, זאת. בשעריהן מחוייבים בהיתר

הגם שהמעבר בה ' דרך ציבורית'במקרה כזה ייכללו שטחים אלה בגדרה של . הציבור הרחב

או מטעמי , דרכים רבות מבוקרות בדרך זו, בימינו, אולם. וקר ומותנה בקבלת אישורמב

 ".ביטחון ואם מטעמים אחרים

' ר)לפקודת הארנונה  167' לצורכי ס" רחוב"יכול שיהיה , גם רחוב שנסלל בשטח פרטי, כלומר

 (.ד"לפסה /2' ס, עיריית לודד "גם פס

 

מכוח קל " רחובות"הם , עלה כי כבישי הגישה לתחנהמ, ל לענייננו"יישום פסקי הדין הנ .36

וציבור בלתי מסוים של פרטים , אין מדובר בדרכים שהשימוש בהם כרוך בתשלום. וחומר

, "רחוב"לצורך הקביעה כי כבישי הגישה הם , לכן. ולהשתמש בהן, יכול להיכנס לדרכים אלה

אלא ניתן לפנות להגדרה , פקודת העיריותל 167' אין צורך לפנות להגדרה שבסיפא לס

 . פקודת הפרשנותל 2' הכללית  שבס

 

התחנה איננו מבנה , של הנהנה העיקרי מנכס, כי גם לאור מבחן זה, יובהר בשולי הדברים

שיכולת הגבייה ממנו יעילה , הרכבת –שכן הנהנה העיקרי ממנו הוא נישום ספציפי , "רחוב"

 ,[פורסם בנבו], מנהלת הארנונה בעיריית חיפה. רכבת ישראל נ, 702227( 'חי)נ "עמ' ר)יותר 

 (.ד"לפסה /' ס, וסרקרוגהשופטת ' כב

  

 הרציפים

להחלטתה של ועדת הערר עולה כי על גבי מפת המדידה לא  22' מהאמור בס, באשר לרציפים ./3

שטח הרציפים . קיימת הבחנה בין שטח הרציפים לבין שטחי הקרקע ליד מסילות הברזל

אם מדובר אין פירוט ה. מכלל השטח שליד המסילות( 20%-פחות מ)מהווה חלק קטן בלבד 

לאור האמור בהחלטת , על כל פנים. או רציפים פתוחים, ברציפים שהם בתוך מבנה התחנה

אינני סבורה כי החלטתה ביחס לרציפים היא בלתי סבירה במידה כזו שיש , ועדת הערר

המהווים חלק בלתי נפרד , ניתן לראות רציפים כמתקנים לצורך מסילת הברזל. להתערב בה

 . משנה את החלטתה של ועדת הערר ככל שהיא נוגעת לשטח הרציפיםאינני , לכן. ממנה

 

 פקודת הפרשנותהגדרת רחוב ב

פקודת ההגדרה ב, "רחוב"למעלה מן הצורך אציין כי אני סבורה שאף לו היתה ההגדרה של  ./3

 .התוצאה של פסק הדין לא היתה משתנה, הפרשנות

 

, שדרה, כביש)בהגדרה פרטנית של דוגמאות לרחוב  פקודת הפרשנותרחוב מוגדר ב, כך

 –וכן בהגדרה כללית , (מפלש, מבוי, טיילת, חצר, ככר, ליםמשעול לרוכבים או לרג, סמטה
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או שהציבור נכנס אליו או רשאי , כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו"

 ".להיכנס אליו

 

 . משום שאין מדובר במקום פתוח, "רחוב"מבנה התחנה איננו , לאור הגדרה זו .37

 –שום שהיא מקום שהציבור נוהג לעבור בו מ, "רחוב"המסילה עצמה היא , לעומת זאת

כפי . בכך היא אינה שונה לדוגמא מכביש שמותר לנסיעה רק לאוטובוסים. באמצעות הרכבת

כבת מצא המחוקק להדגיש כי חרף העובדה שרק נוסעי הר, פקודת העיריותב, שהובהר לעיל

עולה , פקודת העיריותמדברי ההסבר ל". רחוב"הרי המסילה היא , במסילה" לעבור"יכולים 

ולא )רק כדי להסיר ספק , "רחוב"כי המחוקק היה סבור שיש להבהיר כי גם המסילה היא 

 "(. רחוב"ברזל באה בגדר משום שאלמלא כן לא היתה מסילת 

 

סביר לכלול בהגדרה זו . פקודת הפרשנותב" רחוב"שמסילת ברזל כלולה גם בהגדרת , מכאן .20

כמו  –ואת המתקנים שלצדיה , קרי את כל השטח המגודר משני צדדיה, את כל רוחב המסילה

 "(. רחוב"שאף הן חלק מה, הדומים לתחנות אוטובוס לצדי הרחוב)י עליית נוסעים רציפ

 

אלה באים לטעמי בגדר ההגדרה של , הרי כפי שהובהר לעיל, באשר לכבישי הגישה לתחנה

 . פקודת הפרשנותב" רחוב"

 

לא היתה התוצאה , בפקודת בפרשנות" רחוב"יינו מכילים את ההגדרה של אף לו ה, כלומר

 . של פסק הדין משתנה

 

  – סוף דבר

". רחוב"אני סבורה כי השטחים הבנויים של במבנה התחנה אינם באים בגדר ההגדרה של  .22

המעבר , מבנה התחנה לאיסוף נוסעים והורדתם, בשטחים אלה כלולים מבנה התחנה עצמו

 .  כל אלה חייבים בהיטל ביוב –ושטח המרתף , קעי לרציפי הנוסעיםהתת קר

 

ואינם חייבים , "רחוב"הם  –שטח המסילה ושטחי הבור והביטחון המגודרים משני צדדיו 

 . בהיטל ביוב

ולכן אף הם , הרציפים הם מתקנים הקשורים למסילה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה

שכעולה מהחלטת  –טח זה כלולים גם שטחי הסככות בש. שאינו חייב בהיטל ביוב" רחוב"

 . ועדת הערר הם חלק ממתחם הרציפים

 

הם שטחים פתוחים  –תחנת האוטובוס והמוניות , כבישי הכניסה לתחנה לרבות הכיכר

, לכן –וביחס אליהם אין מקום להתערב בהחלטתה של ועדת הערר , המשמשים למעבר

 .עליהם היטל ביובולא יוטל " רחוב"שטחים אלה ייחשבו ל
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לא מצאתי לנכון לחוות , מאחר שערעור זה איננו נוגע אליהם –באשר לשטחי החניונים עצמם 

 . דעתי ביחס אליהם

 

 .אינני עושה צו להוצאות, ל"לאור התוצאה הנ

 

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור . בהעדר הצדדים /0./.12היום 
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