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 נגד

 
 

 הנתבעות
 
 עירית רחובות.2
 הועדה  המוקמית לתכנון ולבניה רחובות.2
 ד אדוה זגון"ד גלית שיצר ועוה"עוה כ"י ב"ע

 

 
 פסק דין

 
 

 כללי

השאלה המתעוררת . ענינה של תובענה זו הוא בהשבת חלק מהיטל השבחה שנגבה ביתר .1

ומהו המועד אשר ממנו יש להוסיף את , מהי הריבית אשר יש להשית על סכום ההשבה, היא

 . הריבית

 

התובעת היתה בעלים של : קמןכדל, בתמצית, העובדות שאינן שנויות במחלוקת הן .2

לצורך (. ר"מ 82,,,2בשטח של  3חלקה  6354גוש )מקרקעין שנמכרו לרוכשים שונים 

סכום זה . ₪ 22,,6,486נדרשה התובעת לשלם היטל השבחה בסך , העברת רישום הבעלות

לכתב ' התאריך והרישום על הקבלות שבנספחי א' ר" )תחת מחאה" 6.2.22..2שולם ביום 

וזאת בהתאם , לקביעת גובה ההשבחה" שמאי מכריע"מונה , לבקשת התובעת. (התביעה

ניתנה  3.22.2.22ביום . 2634-ה"התשכ, חוק התכנון והבניהלהוראות התוספת השלישית ל

נכון למועד הקובע , ₪ ,2,326,83ס "בה נקבע כי היטל ההשבחה יעמוד ע, שומה מכרעת

 2השיבה הנתבעת  3.22.2.22ביום (. לכתב התביעה' השומה נספח ב' ר; 5..2.2..2הוא יום )

וזאת בתוספת הצמדה , המהווה את ההפרש ששולם ביתר, ₪ 55.,2,386לתובעת סך של 

 2כ הנתבעת "הסבר במכתב ב' ר)י התובעת ועד למועד ההשבה "ממועד תשלום ההיטל ע

 (. לכתב התביעה 2'נספח ה, 22.2.22.,2ם מיו

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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תשלומי "להשיב לה את סכום ההחזר בתוספת  2התובעת טוענת כי היה על הנתבעת  .3

הוראת חוק זו קובעת . ב"בתוספת השלישית לחוק התו 28וזאת לפי סעיף , "פיגורים

 :כדלקמן

זרו יוח, הוחלט בהליכים לפי תוספת זו על הפחתת החיוב בהיטל או על ביטולו"

בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעותם בחוק , הסכומים ששולמו מעבר למגיע

 ".לחוק ההצמדה לא יחול 3וסעיף , ההצמדה

 

ריבית והפרשי ) חוק הרשויות המקומיותל הוא "הנ 28המאוזכר בסעיף " חוק ההצמדה" .4

ריבית "כ" תשלומי פיגורים"חוק ההצמדה מגדיר . .,26-ם"התש, (הצמדה על תשלומי חובה

לחודש או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר ממועד  84%..צמודה בשיעור של 

 2' ס" )החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה

מיום תשלום ההיטל " ריבית פיגורים"על סכום ההשבה  יש להוסיף, לטענת התובעת(. לחוק

, לעומת זאת(. לסיכומיה 2' ס, למשל' ר)על ידה ועד למועד בו הושב לה הסכום שנגבה ביתר 

וכי ריבית הפיגורים , הנתבעת טוענת כי יש להוסיף לסכום ההחזר הפרשי הצמדה בלבד

השומה המכרעת ועד להשבת ימים ממועד  .6 -זאת משום שלא חלפו למעלה מ; אינה חלה

 (. לסיכומיה .2' ס, למשל' ר)התשלום 

 

 

וזאת , הצדדים ביקשו מבית המשפט להכריע בסכסוך על יסוד טיעוניהם: במישור הדיוני .5

" בקשה מוסכמת מטעם הצדדים"' ר)נוכח אופיה המשפטי של השאלה שבמחלוקת 

 . ם משלימיםהצדדים הגישו סיכומים וכן סיכומי(. 5.5.2.22והחלטה מיום 

 

 דיון

 על הצמדה וריבית

את יחידת הכסף ממספר " לתרגם"הוספת הפרשי הצמדה לקרן הסכום נועדה , ככלל .6

ולהעמיד את , ההצמדה נועדה לגשר על חלוף הזמן ותנודות האינפלציה. נומינלי לערך ריאלי

" שדמי השימו"זו מהווה את  --אשר לריבית . הסכום על ערך הקניה שלו במועד ההשבה

ליתן בידי הנישב את הפירות שיכול היה להפיק מן , ברגיל, הוספת ריבית נועדה. בכסף

יכול היה להשקיעו ולהוציא , ההנחה היא כי לו החזיק בכסף. לו היה בידו בזמן אמת, הכסף

בה בעת , הזדמנות זו נשללה ממנו. את סכום הריבית המקובל במשק, למצער, ממנו

עקרונות של עשית עושר , על כן. פיק ממנו את פירות הריביתשהמחזיק בכסף יכול היה לה

כדמי שימוש , ולא במשפט מחייבים את המשיב להשיב את סכום ההשבה בתוספת ריבית

כלנית השרון  986285א "עוראו בענין זה את ההלכה המנחה ב)בכסף לתקופת ההחזקה 

 (. ברק' הש' דינו של כב-לפסק 8' בס, 466( 6)ד לה"פ, הורביץ' מ נ"השקעות ובנין בע

 

מטרתם היא למנוע . אינם מהווים מהלך עונשי –הצמדה וריבית  –שני רכיבים אלה : ודוקו .7

השבה בתוספת הצמדה . התעשרות שלא כדין של מי שהחזיק בכסף על חשבון הצד הניטל

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20741/79&Pvol=לה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20741/79&Pvol=לה
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ההצמדה למדד המחירים לצרכן שומרת על ערך הכסף מיום ". ריאלית"היא השבה וריבית 

 . בכסף במהלך החזקתו" דמי השימוש"ואילו הריבית משקפת את ; ששולם ועד להשבתו

 

מכות הכללית של הרשות מסדיר את הס, 2632-א"התשכ, חוק פסיקת ריבית והצמדה .8

(. לחוק 2' ס' ר)השופטת לפסוק הפרשי הצמדה וריבית על סכום כסף שנפסק לבעל דין 

הודעה ' ר; לשנה 5.2%)לחודש  64%..עומד על , לחוק 5' שלפי ס, "רגילה"שיעור הריבית ה

יש לפסוק ריבית זו , ברגיל(. באתר החשב הכללי; "פסיקת ריבית והצמדה", 6.2.2.2.ה' מס

 (. חוק פסיקת ריבית והצמדהל( א)4' ס)ממועד היווצרות העילה 

 

היא ריבית " ריבית פיגורים". "ריבית פיגורים"הדין מכיר גם ב, "רגילה"לצד הריבית ה .9

ק מן המועד שנקבע לפרעון המתווסף לסכום שנפס –גבוה מהשיעור הרגיל  –בשיעור מיוחד 

חוק פסיקת ריבית והצמדה מבחין באופן (. חוק פסיקת ריבית והצמדהל( ב)4' ס' ר)ואילך 

ממועד היווצרות עילת , כ"בד, נפסקת" רגילה"ריבית . מפורש בין שני סוגי הריביות

הדין -נפסקת ממועד שנקבע בפסק, לעומת זאת, "ריבית פיגורים(. "לחוק( א)4' ס)התביעה 

סכום כסף שפסקה רשות שיפוטית לבעל דין ולא שולם "כי , קובע( ב)4סעיף . לביצוע הפרעון

הפרשי  –ממועד הפרעון עד מועד התשלום בפועל , יווספו עליו, על ידי החייב במועד הפרעון

 -להלן... )בשיעור ובדרך חישוב שקבע שר האוצר, צמודה בצירוף ריבית, הצמדה וריבית

 חוק פסיקת ריבית והצמדהריבית הפיגורים שלפי , להבדיל מריבית רגילה(". ריבית פיגורים

 (.ם הכלליבאתר הרש, ההודעה לעיל'  ר; לשנה 8.8%)לחודש  35%..עומדת על 

 

היא הבחנה " ריבית פיגורים"ל" ריבית"בין  חוק פסיקת ריבית והצמדהההבחנה שב .11

לא נועד " רגילה"מהלך של הוספת ריבית . המשקפת את הפער בין שני המהלכים, בסיסית

חורג מעבר , לעומת זאת, "ריבית פיגורים"הלך של מ. אלא להבטיח השבה ריאלית, לענוש

פלוני על אי ביצוע תשלום במועד " לקנוס"הוא נועד . להיבט הכלכלי שבהשבה ריאלית

שיעור ריבית . הוא נועד להמריץ את החייב לבצע את התשלום במועד הפרעון. שנקבע לכך

ת הכסף מעבר למועד וזאת על מנת שהחזק, "רגילה"הפיגורים הוא גבוה משיעור הריבית ה

 . לא תשתלם -הפרעון 

 

, על רקע עקרונות כלליים אלה נוכל לעבור לסוגית הריבית שעל הוועדה המקומית לשלם .11

 .בהשיבה היטל השבחה שגבתה ביתר

 

 הריבית בהשבת היטל השבחה

במטרה לשתף בעלי מקרקעין , ב"א לחוק התו263היטל השבחה מוטל מכח סעיף , כידוע .12

תיקון ) חוק התכנון והבניהבמבוא לדברי הסבר להצעת ' ר)ח המקרקעין בהוצאות לפיתו

מבוטאת בעליית " השבחה"ה(. 2562ח "הצ, .,22.26..2מיום , 26,2-א"התשמ, (24' מס

הגדרת ' ר)שימוש חורג מתן הקלה או התרת , שווים של המקרקעין עקב אישור תוכנית

שיעור היטל ההשבחה הוא מחצית (. ב"לתוספת השלישית בחוק התו( א)2' המונח בס

( 2)5' ס)גובה ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין (. לתוספת השלישית 6' ס)ההשבחה 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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וזאת על מנת , מועד גבית ההיטל עשוי להידחות למועד מימוש הזכויות(. לתוספת השלישית

 (.לתוספת השלישית 5' ס)ל המקרקעין לנצל את המכר כמקור למימון ההיטל לאפשר לבע

 

החייב בהיטל השבחה רשאי לתקוף את שומת ההשבחה באחד ההליכים המפורטים בסעיף  .13

שמאי מכריע "לדרוש מינוי  -כפי שקרה כאן  -רשאי הוא , בתוך כך. לתוספת השלישית 25

( 6()ב)25' הוראת ס(. לתוספת השלישית( 2)(ב)25' ס" )לצורך הכרעה בענין גובה החיוב

, במקרה דנא". ידון ויכריע לגבי גובה החיוב... השמאי המכריע שמונה כאמור"כי , קובעת

התעורר צורך , על כן. שומת השמאי המכריע היתה נמוכה משומת שמאי הוועדה המקומית

החזר "שענינו ב, לתוספת השלישית 28על מקרה זה חל סעיף . בהשבת הסכום שנגבה ביתר

הוראתו קובעת כי היה והוחלט בהליכים לפי התוספת על הפחתת החיוב , כאמור". היטל

בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעותם , יוחזרו הסכומים ששולמו מעבר למגיע", בהיטל

האם פירוש הדבר הוא כי בכל מקרה של ". לחוק ההצמדה לא יחול 3וסעיף , בחוק ההצמדה

תשלומי , כפי שיוסבר להלן. התשובה לכך היא שלילית? "ומי פיגוריםתשל"ישולמו , החזר

ימים מהשומה  .6מקום בו ההחזר מבוצע בתוך ". פיגור"פיגורים ישולמו אך במקרה של 

 .אין תחולה לתשלומי פיגורים –המוסכמת 

 

ל מסדיר גביה של תשלומי חובה מהאזרח לרשות "הנ 28המוזכר בסעיף " חוק ההצמדה" .14

 2' ס" )כל תשלום המגיע לרשות מקומית על פי דין"מוגדר כ" תשלום חובה" .המקומית

ימים  .6תשלום חובה שלא שולם תוך "כי , לחוק ההצמדה קובע( א)2סעיף (. לחוק ההצמדה

הם " תשלומי פיגורים". "ישולם בתוספת תשלומי פיגורים, מהמועד שנקבע לשילומו

, מועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומומ... לחודש 84%..ריבית צמודה בשיעור של "

 ". בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה

 

ולא שילמו תוך , מקום בו אזרח חב בתשלום לרשות מקומית, לחוק ההצמדה( א)2לפי סעיף  .15

שיעור . לחודש 84%.. --יחויב בתשלום ריבית מיוחדת , ימים מהמועד שנקבע לתשלום .6

(. בלבד 64%..) חוק פסיקת ריבית והצמדההמוכרת מ, "ילהרג"זה גבוה משיעור הריבית ה

את החייב " לקנוס"שנועדה , "עונשית"תשלום פיגורים מהווה ריבית : הטעם לכך הוא ברור

על ידי הטלת , וםהכוונה היתה ליצור תמריץ שלישי מפני איחור בתשל. "המפגר בתשלום

ר "ד 9.3245( צ"ראשל)א "ע" )זוהי ריבית עונשית מובהקת. ריבית גבוהה מעבר להצמדה

' הש' דינו של כב-לפסק 6' בס, 8..8.2..6מיום , ב נתניה"ועדה מקומית לתו' גרינשטיין נ

 (. מנהיים

 

חוק הרשויות ניתן לראות בשיעור הריבית המוטל מכוחו של "משפט עמדו על כך שבתי ה .16

אשר ייתכן שיש לה הצדקה כמכשיר להרתעת חייבים מפני , כמעין ריבית עונשית המקומיות

אינה יכולה להיות קיימת במקום שבו על פי טענות אולם הצדקה כזאת , פיגור בתשלומים

במצב ענינים זה . עצמה נפלה טעות אצלה והשומה המתוקנת נועדה לתקן טעות זו[ הרשות]

וממילא לא ניתן לחייבה בהפרשי ריבית , אין מקום לראות בעותרת כמי שפיגרה בתשלום

" אלא לגבי התקופה שתחילתה במועד השומה המתוקנת, חוק הרשויות המקומיותלפי 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20154/06
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
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מיום , גבעת עדה-מועצה מקומית בנימינה' מ נ"גני אליזה בע .456-22-2( 'חי)מ "עת)

' אילן מרים נ 26,6..9( א"ת. )א.תוראו גם (. קיסרי' דינו של כב-לפסק 3' בע, 28.8.2.22

מהות : "... אחיטוב' הש' דינה של כב-לפסק' ז' בס, צ"הוועדה המקומי לתכנון ובניה ראשל

החיוב בריבית פיגורים על פי הוראות חוק ההצמדה הוא חיוב עונשי בשל פיגור בתשלום 

 ". ום המפגר בתשלום לסלק את חובומטרתו של החוק היא להמריץ את הניש. חובה

 

 84%..)לריבית הפיגורים ( לחודש 64%.." )רגילה"הפער המשמעותי בין שיעור הריבית ה .17

אינה אלא דמי " רגילה"ריבית . מלמד על אופיה של ריבית הפיגורים כתשלום עונשי( לחודש

המוחזק  מהשקעת הכסף" רגילה"חייב המפגר בתשלום עשוי להפיק ריבית . שימוש בכסף

לעומת . ממילא אין די בשיעור ריבית רגיל כדי להמריצו להימנע מפיגור בתשלום. על ידו

הופכת את האיחור בתשלום לבלתי " דמי השימוש"הטלת ריבית בשיעור גבוה מ, זאת

 . משתלם

 

למקרה של איחור " תשלומי פיגורים"חוק ההצמדה מייחד את המוסד של , הנה כי כן .18

כאשר קיימת שליטה . כי החייב שולט במועד בו יבצע את התשלום ההנחה היא. בתשלום

הממריץ אותו להמנע , "קנס"ניתן לכוון את התנהגותו על דרך של הטלת , מצד החייב

 . מאיחור

 

יש , גם מקום בו הרשות המקומית מחויבת בהשבת כסף לאזרח: הוא הדין בכיוון ההפוך .19

" החזר תשלומי יתר"הצמדה מטפל גם בפן של חוק ". עונשית"ל" רגילה"להבחין בין ריבית 

 :לחוק זה קובע כדלקמן 3סעיף . מצד הרשות

ימים  .6ולא הוחזר תשלום היתר תוך ... שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו ביתר"

תחזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של , מיום שילומו

ים מיום שהאדם ששילמו הודע בכתב ימ .6לא הוחזר תשלום היתר תוך ; ...המדד

תחזירנו הרשות המקומית , לרשות המקומית שהתשלום שנגבה ממנו הינו תשלום יתר

בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד כאמור ובתוספת ריבית צמודה בשיעור 

 ". לחודש מיום שילומו של תשלום היתר עד יום החזרתו 4%..של 

 

לפי . מבחינה בין שערוך גרידא לבין ריבית בעלת אופי עונשילחוק ההצמדה  3הוראת סעיף  .21

. ללא הצמדה, ימים להחזיר תשלום שגבתה ביתר .6ניתנת לרשות שהות בת , הוראה זו

ההנחה היא כי שינויי המדד הצפויים , מן הסתם. ימים ואילך .6ההצמדה תחול בחלוף 

ים משום הקלה עם הרשות הימ .6יש בפטור במהלך , בה בעת. בחודש אחד אינם גדולים

אם הודע לרשות בכתב על כך , יחד עם זאת. הנדרשת לנהל תקציב מסובך, המקומית

תצטרך  –ימים מהדרישה  .6והיא לא השיבה את התשלום בתוך , שגבתה תשלום ביתר

ממועד , 4%..כי אם גם בתוספת ריבית צמודה בשיעור , להשיבו לא רק בתוספת הצמדה

, בחלוף זמן זה. ימים .6ניתן לרשות זמן התארגנות בן , גם כאן. תרשילומו של תשלום הי

תשלם ריבית בשיעור גבוה  –ונוכח העובדה שהודע לה באופן מפורש על גבית היתר 

 . מהריבית הרגילה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%202983/00
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גם . נועד להמריצה שלא להשתהות, אם תאחר בהשבה, שיעור הריבית המוטל על הרשות .21

אותה בריבית " קנוס"ראוי ל. במועד ביצוע ההשבהההנחה היא כי הרשות שולטת , הפעם

בדרך זו נוצרת הקבלה בין אזרח סרבן לרשות . רק אם היא מעכבת את ההחזר, עונשית

תלם נועד לדרבן סרבני תשלום כלפי הרשות וליצור מצב שלא יש חוק הריבית: "סרבנית

אך מנגד להוות גם גורם מדרבן כלפי הרשות שתעמוד , לאותם סרבנים לפגר בתשלום

במצב זה של גבית יתר מאפשר המחוקק . בהתחייבויותיה כאשר היא גובה סכום ביתר

( ש"ב)א "ע" )יום .6להחזיר הכספים בצירוף הפרשי הצמדה בלבד ולבד שהוחזרו תוך 

דינה של -לפסק 4-3' בע, .8.6.2.2מיום , רית אילתעי' מ נ"דנאל ישראל פולו בע 6.-2282

 (. דוברת' הש' כב

 

סיפא לתוספת השלישית  28סעיף . לחוק ההצמדה אינו חל על השבת היטל השבחה 3סעיף  .22

ההבחנה , יחד עם זאת". לחוק ההצמדה לא יחול 3סעיף "כי , ב קבע במפורש"לחוק התו

, עונשי עולה בקנה אחד עם הדין הכללי בין שערוך גרידא לבין תשלום 3המופיעה בסעיף 

, לתוספת קובע 28סעיף , כזכור. לתוספת השלישית 28והיא עשויה לסייע בפירושו של סעיף 

במישור שיעור ". תשלומי פיגורים כמשמעותם בחוק ההצמדה"ל יחולו "הנ 3כי חלף סעיף 

כקבוע  - 4%..ולא , 84%..השיעור החל בהשבת היטל השבחה הוא , ריבית הפיגורים

בכך נוצרה סימטריה בין שיעור ריבית הפיגורים . לחוק ההצמדה 3בהסדר הכללי שבסעיף 

בהשיבה היטל , לבין שיעור ריבית הפיגורים שמשלמת הרשות לאזרח, שמשלם האזרח

 . השבחה

 

לתוספת השלישית אין פירושה כי בכל מקרה של  28ל מסעיף "הנ 3החרגת סעיף , ואולם .23

" פיגורים"הביטוי ". תשלומי פיגורים"יש באופן אוטומטי לשלם , השבת היטל השבחה

לתוספת השלישית מחיל את תשלומי  28סעיף . מלמד על צורך לאתר תחילה פיגור בהשבה

תשלומי "שענינו  –לחוק ההצמדה ( א)2סעיף . כמשמעותם בחוק ההצמדההפיגורים 

ימים  .6בה שלא שולם תוך תשלום חו: "קובע מתי יחולו תשלומי הפיגורים –" פיגורים

כי על מנת שיחולו , נמצא". ישולם בתוספת תשלומי פיגורים, מהמועד שנקבע לשילומו

השאלה . ימים מהמועד שנקבע לתשלום .6יש תחילה לאתר איחור בן , תשלומי פיגורים

 . של החזר סכום ההשבה" המועד שנקבע לשילומו"מהו , אם כן, היא

 

השמאות המוסכמת היא , הופחת מכח שמאות מוסכמתכאשר החיוב בהיטל השבחה  .24

הטעם לכך ". המועד שנקבע לשילום"זהו . שמצמיחה את חובת ההשבה של הפרש הסכומים

מכח שמאות , י הוועדה המקומית נעשתה מלכתחילה כדין"שגבית ההיטל ע, נעוץ בזה

, ההיטל העובדה כי השמאות המוסכמת הפחיתה את גובה. ומבלי שדבק בה פגם, מקרקעין

כי פקיעת תוכנית משביחה , כך למשל נפסק. אין פירושה כי הרשות פעלה באופן קלוקל

היא אינה מעקרת את . אינה משליכה בדיעבד על חוקיות החזקת ההיטל בידי הרשות"

ההחלטה בדבר השבת ההיטל אין משמעה כי גבייתו ... הבסיס להחזקת ההיטל למפרע

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212_001.htm
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שהמשך החזקתו בידי הרשות בנסיבות שבהן פקע  אלא, היתה בלתי מוצדקת מלכתחילה

' ע' הש' דינה של כב-לפסק 52' בס" )אינה כדין, אירוע המס מבלי שהוגשמה תכלית גבייתו

אורתודוכסי הפטריארך היווני ' ב ירושלים נ"הוועדה המקומית לתו 9.62832א "ע, ארבל

אין לאמר כי הרשות החזיקה בהיטל ההשבחה , אכן(. 2.22.,.28מיום , 'של ירושלים ואח

עליה להשיב לנישום את הפרש  –אלא שמעת שניתנה השמאות המוסכמת . שלא כדין

 . הסכומים

 

ימים מהשמאות המוסכמת  .6המועד להשיב את סכום ההשבה הוא בתוך , אשר על כן .25

ימים מהווה מהלך מקובל וסביר  .6כי פרק זמן בן , יוער(. צמדהלחוק הה( א)2סעיף )

 .6אשר השיבה לתובעת את סכום היתר בתוך מנין , 2הנתבעת . להתארגנות להשבת תשלום

אין לענשה ". תשלום פיגורים"ממילא לא חל עליה . לא פיגרה בתשלום, הימים

 .על התקופה בה אחזה בהיטל כדין, רטרואקטיבית

 

בהם נקבע כי החזר מס שנגבה ביתר יבוצע , הפנה להוראות חוקי מס שונים כ התובעת"ב .26

א 2.6סעיף " )בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שמיום התשלום ועד יום ההחזר"

, חוק מס רכוש וקרן פיצוייםל 43סעיף ; 2636-ג"תשכ, (שבח ורכישה) חוק מיסוי מקרקעיןל

חוק ל( א)2.4וכן סעיף ( נוסח חדש) פקודת מס הכנסהל( א).23גם סעיף ' ור; 2632-א"תשכ

העוסקים בהחזרת ... חוקים אלו"מכאן ביקש ללמוד כי (. 2683-ו"תשל, מס ערך מוסף

מבהירים באופן חד משמעי שלצורך הוספת הפרשי הצמדה , תשלומי מס ששולם ביתר

א יום התשלום המועד ממנו אלו יחשבו הו, וריבית על סכומי מס ששולמו מעבר למגיע

 8' ע, 22' בס" )בפועל ואין כל משמעות למועד ההכרעה בערכאת ערעור על סכום המס

ולא , על דרך הסתם" ריבית"הוראות החוק שהוצגו עוסקות ב, ואולם(. לסיכומים

יש אמנם להוסיף מיום הגביה ועד להשבה , כדמי שימוש בכסף, ריבית". תשלומי פיגורים"ב

ונשללה ההזדמנות של האזרח להשתמש , זק הכסף בידי הרשותבתקופה זו הוח. בפועל

 . לתוספת השלישית 28שבסעיף " תשלומי הפיגורים"אך אין לגזור מכך מסקנה לענין . בכסף

 

בהעדר איחור בביצוע , "תשלומי פיגורים"אין בסיס לחייב את הוועדה המקומית ב: לסיכום .27

את סכום ההחזר בתוספת הצמדה  היה על הוועדה להשיב לתובעת, לעומת זאת. ההחזר

וזאת ממועד הגביה , 2632-א"התשכ, חוק פסיקת ריבית והצמדההנוהגת לפי , וריבית כדין

אין חולק כי הוועדה השיבה לתובעת את סכום  (.3.22.2.22)ועד למועד ההשבה ( 6.2.22..2)

בכך חטאה לעקרון של מניעת  (.לסיכומיה .2, 3' ס, למשל' ר)זר בהצמדה בלבד ההח

והיה בכוחה להפיק ממנו , הרשות החזיקה בידה ממון השייך לאחר. התעשרות שלא כדין

להוסיף על סכום ההחזר גם ריבית , בנוסף להצמדה, על כן היה עליה. פירות של ריבית

המעוגנים , ובעת מדיני עשית עושר ולא במשפטחובה זו נ. כדמי שימוש בכסף, "רגילה"

כלנית השרון השקעות  986852א "ע) 2686-ט"התשל, לחוק עשית עושר ולא במשפט 2בסעיף 

דיני עשית עושר (. ברק 'הש' דינו של כב-לפסק 8' בס, 466( 6)ד לה"פ, הורביץ' מ נ"ובנין בע

למשל את ' ור)ולא במשפט מגנים מפני התעשרות שלא כדין של המשיב על חשבו הנישב 

הוספת ריבית (. 6..6.2.2מיום  9.86225( ם-י. )א.ת, זילברטל' צ' הש' דינו של כב-פסק

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202761/09
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/276_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/273_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001a.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_282.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20741/79&Pvol=לה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20741/79&Pvol=לה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%209224/07
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אלא נועדה לטרוף מידי המחזיק את הפירות , מוש בכסף אינה עונשיתהמבטאת דמי שי

 .  הנצמחים מכסף השייך לאחר

 

למכתב  2' ס; לכתב התביעה 5' למשל ס' ר)₪  2,354,286אין חולק כי סכום היתר עומד על  .28

לשלם  2אני מורה לנתבעת (. לכתב התביעה 2'נספח ה, 22.2.22.,2כ הנתבעות מיום "ב

וזאת , ל"על סכום היתר הנ, 2632-א"התשכ, כדין לפי חוק פסיקת והצמדהלתובעת ריבית 

בנוסף תישא  (.3.22.2.22)ועד למועד ההשבה ( 6.2.22..2)לתקופה שממועד הגביה 

מסכום פסק ( מ כחוק"הכולל מע) 26.5%ד בשיעור "ט עו"וכן שכ, אגרה: בהוצאות משפט

 . הדין

 

 .ת בחלקה וכמפורט לעילמתקבל 2התביעה כנגד הנתבעת , אשר על כן .29

 

לפי התוספת השלישית לחוק , כידוע. בהעדר יריבות, נדחית – 2התביעה כנגד הנתבעת  .31

המהווה לענין זה אישיות , היטל ההשבחה מסור לסמכות הוועדה המקומית, ב"התו

 .אין צו להוצאות, בענין זה. משפטית נפרדת

 

 . דר הצדדיםבהע, 2.22ספטמבר  28, ג"א תשרי תשע"י,  ניתן היום

 
4226682 

4538,626 
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