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  בתי המשפט

 /00869350א   בית משפט השלום קריות

 3850/5/003 :תאריך השופט ערן נווה' כב :בפני

 

  מ"לבניה ולפיתןח בע' פרידמן דניגל חב :בעניין

 התובעת לוריג רפאל ד"כ עו"י ב"ע 

  נ  ג  ד 

  עיריית נהריה 

 הנתבעת שפיר עפר ד "כ  עו"י ב"ע 

 

 

 פסק דין

 .תבפניי תביעה כספי

 

בגוש  89חלקה ) /3חניתה ' הייתה הבעלים של המגרשים ברח, חברה קבלנית לבניין, התובעת

המגרש "ו" חניתה' המגרש ברח: "להלן)בנהריה ( 33391בגוש  /6חלקה ) 3נורדאו ' וברח( /3339

אותן , על שני המגרשים האמורים בנתה התובעת בנייני דירות למגורים(. בהתאמה, "נורדאו' ברח

 .ה לרוכשים שוניםמכר

מן התובעת לשלם , עיריית נהריה, עניינה של התביעה הוא בתשלומים אותם דרשה הנתבעת
 .כתנאי לקבלת היתרי בנייה בשני המגרשים

 

, "היטל ניקוז"ו" היטל סלילת מדרכה", "היטל סלילה: "מדובר למעשה בשלושה סוגי היטלים

לצורך , לם סכום נוסף לקבלן אינסטלציהכי היא חויבה לש, כאשר נוסף לכך טוענת התובעת

 .נורדאו' הקמת תשתית ניקוז במגרש ברח

 

ותוך שמירת זכותה , "תחת מחאה"וזאת , התובעת שילמה את כל הסכומים אותם נדרשה לשלם

שלא , לטענתה, סכומים אשר נדרשו נגבו מן התובעת, לתבוע את מלוא הסכומים אותם שילמה

וגשה תוך שיהוי ניכר ולטענת התובעת הדבר נעשה לאחר שנשלחו יש לציין כי התביעה ה. כדין

כאשר הנתבעת , מכתבים שונים לנתבעת מתוך כוונה לשכנע אותה בצדקת טיעוניה של התובעת

המכתבים היה מצומצם מאד ומכל מקום לא היתה כל הצדקה לשיהוי ' כי מס, טוענת מצדה

הנתבעת וכעת מבקשת השבתם לצורך שכזה ובמיוחד לאחר שנעשה שימוש בסכומים ששילמה 

 . ביצוע עבודות שונות ברחבי נהריה כפי שיובהר בהמשך

שאלת סמכותו העניינית של בית המשפט האזרחי להכריע בתביעות השבה של אגרות והיטלים 

ד "פ, מ"יזום והשקעות בע. ח.י' עיריית רעננה נ //566/2א "רעאשר שולמו לרשות עלתה ונדונה ב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%202425/99&Pvol=נד
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המצב המשפטי הקיים , וככלל, ובפסקי דין נוספים לאחר מכן( 000/.6./3החלטה מיום ) 233( 2)נד

 :הרי שלבית המשפט האזרחי הסמכות לדון בתביעה, שככל שמדובר בתביעת השבה, הוא

ובהעדר , ויה של החלטה שנתקבלה על ידי רשות מקומיתכאשר אדם מעונין בביטולה או בשינ"

שונים הם פני הדברים כאשר . עליו לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים, הסדר מיוחד

יש לאבחן מקרה זה ממקרה בו נתבקש סעד של ביטול או שינוי . סעד כספיהסעד המבוקש הינו 

 ". החלטה מינהלית

 (.(/00/.36.6ההחלטה ניתנה ביום )מ "שמעון צרפתי בע' עיריית אשדוד נ /9/6050א "רע)

 

כי סוגיית שאלת הסמכות העניינית בנושא ההיטלים העירוניים הינה סוגיה , לא למותר לציין

אשר קיימת , ערר מיוחדותבהתחשב בכך שבחלק מן העניינים הוקמו אף ועדות , מורכבת במיוחד

קרובים כי סוגים , יוצא מכך. חפיפה או השקה מסוימת בינן לבין  בתי המשפט לעניינים מנהליים

לרבות גם בית המשפט )של תובענות יכולים להיות נידונים בפני ערכאות שונות במהותן  מאוד

כאת גג אחת כי המחוקק טרם נתן דעתו לחשיבות שבקביעת ער, כאשר דומה, (הגבוה לצדק

 .שתחתיה יידונו כל הסוגיות הקרובות הללו

השופט ' של כב, בעניין קרוב, את הערתו, בין השאר, וראה. בעניין זה אני נתלה באילנות גבוהים

טרם ( )001/.1./3מיום ) מ"ן בע"ברת דלק נדלח' עיריית פתח תקווה נ 92501/א "ברע רובינשטיין

 :(פורסם

 

תחת קורת גג  –כל החיובים מטעם רשות מקומית  –את הכל " אחד"גם אם יש איפוא פיתוי ל"

כגון ההבחנה בין )אחת וגם אם ניתן להבין לחלק מנימוקיה של השופטת בבית המשפט המחוזי 

ואינם , ונים הרמוניזציה בידי המחוקקהדברים טע, (ביוב לארנונה וכגון שאלת התיישנות

 ."יכולים לנוע אנה ואנה

 

, על אף שהמצב המשפטי הקיים איננו אידיאלי נדרש בית המשפט האזרחי, קיצורם של דברים

. בעניינים שתוכנם הינו מנהלי באופן מובהק" מבחן הסעד"לדון על פי , לרבות בית משפט השלום

לערכאה , אולם, עולים תדיר על שולחנו של בית משפט זהאין זה מסוג התיקים ה, מטבע הדברים

ואת חובתי אמלא , להכריע בתובענה זו, איפוא החובה, ומוטלת עליה, זו נתונה הסמכות העניינית

, למרות שראוי היה לשקול את תיקון המצב הקיים באופן שתיקים המכילים שאלות מסוג זה

ומכאן לנסיבות הפרטניות של  ,ים מינהלייםש לעניינ"ש המחוזי ביושבו כבימ"יידונו בביהמ

 .תביעה זו

לא הייתה לעירייה כל סמכות לגבות ממנה את התשלומים נשוא תביעה זו וזאת , לטענת התובעת

 :מן הטעמים הבאים

וכי גם באזור , חניתה כלל לא בוצעו עבודות להקמת תשתית ניקוז' כי ברח, התובעת טוענת

וזאת עקב תנאי השטח , בודה להקמת תשתית ניקוזנורדאו לא בוצעה ע' המגרש ברח

 .הנמצאים בשיפוע טבעי, הטופוגרפיים באזורים אלה

, קרקעית פנימית-כי נדרשה להקים מערכת ניקוז תת, נורדאו טוענת התובעת' בעניין המגרש ברח

 .כאשר אין למערכת זו כלל לאן להתחבר ברחוב, ₪ 000,/8בעלות 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0506590.doc
http://web1.nevo.co.il/Psika_word/elyon/07005640-t03-e.doc
http://web1.nevo.co.il/Psika_word/elyon/07005640-t03-e.doc
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שנים  2-קדמה ב( 3669בשנת )נורדאו ' כי סלילת רח, התובעת היאעמדת , לעניין היטלי הסלילה

גם סלילת . שנים תמימות לבקשת היתרי הבנייה /-וב, לרכישת המגרש ברחוב זה על ידי התובעת

שנים לבקשת ההיתר של השלב הראשון של  8-קדמה ב( 3669שבוצעה אף היא בשנת )רחוב חניתה 

 .עבור השלב השני שנים לבקשת ההיתר 2-הבנייה במגרש וב

: להלן גם) 3633 -ח"התשמ( סלילת רחובות)כי אף על פי חוק העזר לנהריה , כן טוענת התובעת

החיוב בהיטלי סלילה צריך להיות מוטל על מי שהיה בעלי הנכס בתחילת , "(חוק העזר העירוני"

החוב מן הבעלים ועל כן היה על העירייה הנתבעת לפעול לגביית , (לחוק העזר( א)/סעיף )הסלילה 

 . ביצוע עבודות הסלילה תחילתבעת 

, על אף שהנתבעת איננה חלוקה על מרבית היסודות העובדתיים העומדים בתשתית התביעה
וכי לא חלה על העירייה כל , כי כל התשלומים שנגבו מן התובעת נגבו כדת וכדין, עמדתה היא
 .חובת השבה

שהם אינם בכך , "דמי השתתפות"הנבדלים מ, "רהאג"מדובר בחיובים מסוג של , לטענת הנתבעת

כי , הנתבעת טוענת .טעונים קשר ישיר בין התשלום לבין התועלת המופקת מן העבודה או השירות

 .רכישת הזכויות על ידי התובעת לאחרחלק מהעבודות בוצעו גם 

עומדת , הטבעי ודי בניצול השיפוע, כי גם ברחובות בהם אין צורך לפתוח קו ניקוז, הנתבעת טוענת

והנתבעת הציגה בפני בית המשפט פסיקה שניתנה בעניין זה , לעירייה הזכות לגבות היטלי ניקוז

 (.  השופט אליקים' כב)ש שלום "בבימ

כאשר עלויות הפיתוח נכללו במחיר ששילמה  – עשיית עושר ולא במשפטכן טוענת הנתבעת לעניין 

 .התובעת לבעלי המקרקעין הקודמים

(( א)6סעיף )כי לאור הוראות חוק העזר העירוני , טענת הנתבעת היא, יטל סלילת הכבישלעניין ה

 .מההיטל 90%הוטל על התובעת חיוב רק בשיעור של 

ולאור העובדה שהכספים , כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר, הנתבעת טוענת בנוסף וכפי שציינתי

יש בשיהוי כדי לפגוע , ים אלה זה מכברוהוצאו לצרכ" במשק סגור"הנגבים בגין היטלים מנוהלים 

 .בעירייה הנתבעת

מהנדס הביוב , ומר אברהם בוטנרו, מנהל התובעת, העידו מר חיים חן 003/.80.3בדיון ביום 

בעבר ממונה על , מטעם הנתבעת העידו מר משה ואנונו. מטעם התובעת, והמים בעיריית נהריה

 .נהל פרויקטים בעירייהמ, ההכנסות בעיריית נהרייה ומר מתי בזומניך

ש אפשר לצדדים להמציא "יש לציין כי לאחר שמיעת הראיות נשמעו סיכומים בעל פה וביהמ
 . ש ואשר עיינתי בה בטרם נתתי את פסק דיני"פסיקה רלוונטית  אשר הומצאה לעיון ביהמ

ת עיון בראיות ובמסמכים שצרפו הצדדים ושמיעת מכלול העדויו, לאחר קריאת כתבי הטענות

 .כפי שיפורט להלן, דין התביעה להתקבל בחלקה: אני נותן בזה פסיקתי, בתיק

הרי , כי ככל שהדבר נוגע לעבודות ניקוז, הצלבת העדויות שנשמעו בפניי מלמדת אותי, למעשה

; שנעשו על ידי העירייה בשני האזורים הרלוונטיים, לכל היותר, שמדובר בעבודות מינוריות בלבד

כי עיקר העבודה נעשתה בתקופה , אני למד מן העדויות ומן המסמכים, ילהלגבי עבודות הסל

נערכו עבודות נוספות של , כטענת הנתבעת, ואף אם .שקדמה לרכישת המגרשים על ידי התובעת

, הרי שנראה שמדובר בעבודות משניות ביחס לעבודת הסלילה העיקרית, 003/סלילה בשנת 

הנתבעת לא הוכיחה את , מכל מקום. בעלת המגרשים שהוכח שלא נעשתה בעת שהתובעת הייתה

כי התובעת חייבת , עליה היא נסמכת בטענותיה, 003/גודלה היחסי של העבודה שבוצעה בשנת 

 . כל משקל, איפוא, אין לייחס לטענה זו של העירייה. לה תשלומים בגין סלילה
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חיוב בעלי הנכסים : ותיהכי התובעת צודקת בעיקר טענ, ומצאתי, עיינתי בחוק העזר העירוני

מי שהיו בעת התחלת הסלילה הבעלים של "אמור לחול על , לחוק העזר( א)/על פי סעיף , בהיטל

וסעיפים , לחוק כממתנים את הוראותיו 6-ו( ב)/אף אם נפרש את סעיפים ". נכס חייב בהיטל

אין , בנייה המוסיפים תוספות, או בעלי נכסים, המאפשרים חיוב בהיטל על רוכשים מאוחרים

תחילת כי עיקר החיוב בהיתר צריך להיות מוטל על בעלי הנכס בעת , בכך כדי לשלול את הקביעה

 .ביצוע העבודות

ולא הובאו כל ראיות  3669כי פעלה לחיוב בעלי המגרש בשנת  , לא הוכיחה הנתבעת כלל, בענייננו

 . מצדה בעניין זה

לה מדוע לדעתה צריך היה כל התשלום הנתבעת גם לא סיפקה הסברים שיש בהם ממש לשא

כי הנתבעת מצאה לעצמה דרך קלה לגבות את , בכל הכבוד ,דומה. להיות מוטל על כתפי הנתבעת

, מספיק" כיס עמוק"ובתור שכזו היא מהווה , אשר הינה חברה קבלנית, מן התובעתהתשלומים 

שהעובדה שלעירייה , אינני סבור, דא עקא. לקבל היתרי בנייה, מיידי ודחוף, ויש לה אינטרס ברור

, יש בה כדי לשנות את המצב החוקי והראוי, נוח יותר להתנות את היתר הבנייה בתשלום היטלים

 . התיר לעירייה לגבות מן התובעת את מלוא הסכום שגבתה בפועלויש בה כדי ל

 .כי ישנה הצדקה לגביית מלוא הסכום מן התובעת, אינני סבור, גם באשר להיטל הניקוז

כי יהווה תמורה ישירה לשירות או לעבודה , אין לצפות, וככזה, "אגרה"ההיטל הינו במהותו , אכן

 .אותה קיבלה התובעת כביכול

לרבות בפסיקת בית המשפט , יות ההיטלים אותם גובה העירייה עלה ושב ועלה בפסיקהעניין חוק

א "עהשופטת דורנר ב' סימני שאלה בעניין חוקיות ההיטל הוצבו על ידי כב. ולא בכדי, העליון

ניתן ביום ) מ"לוינשטיין משולם הנדסה וקבלנות בע' חב' לציון נ-עיריית ראשון 5611839

 503336א "ע), השופט אנגלרד בפרשת אל עמי' וביתר שאת על ידי כב, ומאוחר יותר, (2.30.3666/

: להלן),  (/00/.31.33ניתן ביום ; 820( 3) ד נז"פ, אל עמי ייזום והשקעות' עיריית ירושלים נ

 . ד המרכזי בסוגיה ואתייחס אליו בהמשך"שהינו פסה"( פרשת אל עמי"

 

השופט ' התייחסות נרחבת ומקיפה בעניין חוקיות ההיטלים ניתן למצוא בפסק דינו הנרחב של כב

' מרכז השלטון המקומי בישראל נ 5093012מ "עע ;50/33929מ "עע)רובינשטיין בפרשת צרפתי 

 (.001/.6./ניתן ביום ; [טרם פורסם] צרפתי

 

שלפי שיטה זו , ן בכךהרי שהדבר טמו, אם לסכם בקיצור נמרץ את הבעייתיות שבשיטת ההיטלים

ללא קשר , הערכה עתידית כוללת של הוצאות העירייהניתן החיוב בדרך של אגרה המוטלת על ידי 

כפי שאבאר , לעניין זה השלכה ישירה על שאלת החוקיות. ישיר לצרכיו של התושב המחויב בהיטל

; תמורת השירות רכיב של תשלום, הרכיב האחד: כולל במהותו שני רכיבים" אגרה"המונח . להלן

 .הרכיב האחר הוא רכיב שאין לייחסו ישירות לשירות והוא בעל אופי שקרוב לאופיו של מס

לרשות עירונית אין כל סמכות לגבות מסים שלא על פי חוק , כידוע, שכן, להבחנה זו חשיבות רבה

ההסמכה כך ממילא קטנה מידת , של האגרה נעשה דומיננטי" מיסויי"וממילא ככל שהפן ה, ראשי

 .להשית את האגרה על התושב

המלמדת כי במקרים מסוימים , הנתבעת צרפה לתיק האסמכתאות שהגישה פסיקה נרחבת

, בעניין הניקוז .ובשעת מתן היתר הבנייה, גם כאשר אלה נגבו באיחור, הוכשרה גביית היטלים

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%207316/97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%207316/97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20889/01&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20889/01&Pvol=נז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%2011646/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%201074/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%201074/06
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יום עבודות כי אין חובה שתהיה זיקה ישירה בין ק, צירפה הנתבעת פסיקה לתמיכה בטענתה

כ הנתבעת פסיקה ומובאות מספרו "כן צירף ב  .ניקוז בסביבת המקרקעין לבין חיוב בהיטל ניקוז

באשר לגביית , הן בעניין הסתייגות מפסיקת אל עמי, אגרות והיטלי ביטוח, ד עפר שפיר"של עו

 . והן בסוגיית היטלי הניקוז, היטל מאוחרת

לרבות בית , י במקרים אחרים עמדו בתי המשפטצרפה אף התובעת פסיקה המלמדת כ, מאידך

על חובתה של הרשות לגבות אגרות והיטלים אך ורק כאשר קיימת זיקה לביצוע , המשפט העליון

הפסיקה המחייבת או המנחה  -עבודות הקשורות לחיוב ובכך אושרה למעשה פסיקת אל עמי 

יי טענה נוספת שהעלתה הנתבעת אציין בנוסף כי לא נעלמה מעינ .כעמדתו של בית המשפט העליון

בעניין השוני הקיים בין חוק העזר העירוני של עיריית נהריה לבין חוק העזר העירוני של עיריית 

כי בחוק העזר , אף אם יש טעם בטענת הנתבעת.  ירושלים  שעמד בבסיס ההכרעה בפרשת אל עמי

בעת מתן , ים מסויימיםשל עיריית נהריה מוזכרת מפורשות אפשרות הגבייה המאוחרת בהקשר

השיקול המרכזי המנחה בפרשת אל עמי . אין בכך כדי לגרוע מתקיפות פסיקת אל עמי, היתר בניה

שיקול זה אינו . הכרוך בעקרונות יסוד חוקתיים ובדיני המיסים חוקיותובפסיקה הינו שיקול של 

 . נדחה מפני הוראה מסויימת בחוק עזר עירוני זה או אחר

 

, כי לא מן הנמנע שהפסיקה טרם אמרה את דברה האחרון בסוגיה זו, אני למדמכלל הדברים 

הקריאה למחוקק להסדיר תחום זה בהוראות , בפירוש או במובלע, ובמידה רבה עולה מן הפסיקה

כי עמדת בית המשפט העולה מפרשת אל , נקודת המוצא היא, עם זאת .מפורטות בחקיקה ראשית

כאשר הנתבעת לא נתנה הסבר , במקרה של גבייה מאוחרתלמצער , עמי היא העמדה המנחה

שהוא זה שהחזיק במקרקעין , מספק לכך שנמנעה מלגבות את תשלום ההיטל מהבעלים הקודם

ישנו משקל נרחב גם , כי במצב משפטי שכזה, למותר לציין. בשעת תחילת עבודות הסלילה

בזיקה לנסיבות התיק , בפניולרבות מהעדים שהופיעו , להתרשמותו של בית המשפט מן החומר

 . העומד בפניו

כי בשני המגרשים הנדונים כלל לא היה צורך בתשתית של , הוכח למעשה, בנסיבותיו של תיק זה

וממילא הופך התשלום להיות יותר , לכמעט אפסי" תשלום"הופך הרכיב של ה, ממילא. ניקוז

זה להתעלם מטענות חשובות ונכונות  לא ניתן בנסיבותיו של תיק, עם זאת".מיסויי"ויותר בעל פן 

כמו גם )כי לתושב יש אינטרס ברור בהסדרת הניקוז , עדיין עומדת לעירייה הטענה. של העירייה

אם כי לא , כן מצאתי טעם מסוים. ויש להתחשב אף בכך, בכל מרחבי עירו( סלילת הכבישים

ל בחובו את הגדלת שוויו כי למעשה ערך המגרש שהיה בידי התובעת כל, בטענת הנתבעת, מכריע

ועל כן אין , כתוצאה עקיפה מעבודות הסלילה רווח שמן הסתם נהנתה ממנו בדרך זו או אחרת

 .הצדקה לפטור את התובעת כליל מרווחיה העקיפים מן הסלילה

 

. כי אין לקבל טענות אלה, עמדתי היא, בהגשת התביעה השיהויבאשר לטענות הנתבעת בעניין 

כי היא פעלה כל העת מול הנתבעת בעניין ההיטלים שאותם , נה בתוקףהתובעת טע, ראשית

בו , שהאופן בו פעלה הנתבעת במקרה ספציפי זה, אני סבור, והיא עיקר, שנית. נדרשה לשלם

ואף אי , יש בו פגם ופסול, ועליה בלבד, את כלל החיובים על התובעת, כאמור, בחרה להשית

בנסיבות . לם את התשלום על פי חשבון הנתבעת במלואואשר הוכרחה לש, הגינות כלפי התובעת

כי השבת כספים לתובעת כעת , אינני מוצא מקום לקבל את עמדתה של הנתבעת דווקא, אלה
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אשר כאמור , כן אינני מוצא מקום לקבל דווקא את טענת הנתבעת. תהיה בלתי הוגנת כלפיה

אשר כעת מוצאת פגמים של שיהוי , השתהתה זמן רב בטרם פעלה לגביית ההיטלים בזמן הסלילה

 . בהתנהלות התובעת

עמדתי היא שסכום זה , בגין הניקוז שבוצע על ידה, לטענתה, באשר לתשלום שהוציאה התובעת

י "אשר לא צורפו ביחס אליו אסמכתאות ואשר היה חלק מהחובות המפורשות עפ₪  000,/8של 

 . אין להחזיר לתובעת בכל מקרה, היתר הבניה 
 

/3/6813 

/2913838 
בפסק הדין . ח"ש 00,000/ -התוצאה איפוא שבפניי עומדת תביעה שעניינה בקשה להשבה של כ

דהיינו בחנתי את התנהלותה של הרשות והבעייתיות שבה , הסברתי את הנימוקים לכאן ולכאן

לרבות הטענה הנראית בעיניי חשובה , ומנגד בחנתי  את הנימוקים שבאי קבלת כל סכום התביעה

בית . ניינה הגדלת ערכו או שוויו המגרש בידי התובעת כתוצאה עקיפה מעבודות הסלילהשע

לבצע איזון אל מול הטענות של הצדדים ובאיזון הנכון ובהתחשב בנסיבות , איפוא, המשפט נזקק

דהיינו , השבה מתוך הסכום אשר שילמה 0%/אני סבור שיש לשפות את הנתבעת על , של התיק

פסיקתי נסמכת על העובדה כי בוצעו עבודות מאוחרות של . ח"ש 00,000/מתוך ₪  300,000סך של 

אם כי היו עבודות מינוריות כפי שציינתי ושיעור , סלילה לאחר  רכישת הבעלות של התובע בנכס

סלילה שבוצעו עובר ועבודות  בכלל העירמסויים שיש לחייב בו את התובע אף בגין עבודות ניקוז 

 . טעמים שציינתילרכישה  והכל מן ה

 
 

/3/6813 

ואני מחייב את הנתבעת , בו אני רואה גביית יתר -ח כסכום גלובלי "ש 300,000סכום זה של 2913838/

בהצמדה בלבד וללא תוספת ריבית סכום זה נפסק . להשיב לתובעת וזהו הסכום שיפסק לזכותה

תשפה הנתבעת את , האמורבנוסף לסכום  . מיום ביצוע התשלומים בפועל על ידי התובע לנתבעת

ד "ט עו"ט עדים ששולמו וכן שכ"שכ, התובעת בתיק זה וזאת ביחס לאגרות בית משפט ששולמו

יום שאם לא  80סכום זה תשלם הנתבעת לתובעת תוך . מתוך סך הסכום שנפסק %/3בשיעור של 

 . ישא הסכום ריבית והפרשי הצמדה וריבית כחוק, כן

 

 

 /2913838-869350/ערן נווה 
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 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


