
 עיריית הרצליה' מ נ"רוני דו השקעות בע   872707( א"ת)עמנ 

1  

 

  בתי המשפט

 000872707עמנ יפו-בית משפט מחוזי תל אביב

 

 8270/78002 :תאריך השופטת רות רונן ' כב :בפני

 

 מ"רוני דו השקעות בע .1 :בעניין 

 מ"אס חברה לבנין בע.'ג.אס. 2

 

 המערערות רובינשטיין ד"כ עו"י ב"ע 

  נ  ג  ד 

  עיריית הרצליה 

 ההמשיב דניאלי שוסטר ד"כ עו"י ב"ע 

 

 :ספרות

 אגרות והיטלי פיתוח, שפיר' ע

: ד"עו, עינת רביד: שופטים הרצליה עיריית' מ נ"רוני דו השקעות בע 1017122וע (: 7002-00-00)להחלטה בשלום 
 תמר איגרא , אילן רובינשטיין

: ד"עו, נאור' מ: שופטים עיריית הרצליה' מ נ"רוני דו השקעות בע 10/2220ברמ (: 7000-02-72)להחלטה בעליון 
 ט "ל בן בשאריא, אילן רובינשטיין

 פסק דין

 –ד "תשל( ביוב)בחיוב המערערות בהיטל מכוח חוק העזר  ניינו של הערעור הואע .1

המערערות טענו כי אופן חישוב  (.”העירייה: "להלן)של המשיבה  "(חוק העזר: "להלן) 1791

  .העירייה היה בלתי סביר ההיטל על ידי

דרשו כתנאי למתן היתרי הבניה הן נ. בנייה בעיר הרצליה המערערות הקימו פרויקט .2

המערערות הגישו ערר המתייחס . ובין היתר היטל ביוב, שונים לשלם לעירייה אגרות והיטלים

המערערות . מלכתחילה הועלו במסגרת הערר מספר טענות. עליהן לשיעור היטל הביוב שהוטל

ביחס לאי סבירות חוק העזר ככל שהוא , ונותרה על כנה טענה אחת –חזרו בהן מחלק מהטענות 

  .המרתפים שטחימושת על 

את החלטתה נושא הערעור  9..7.7ונתנה ביום , הצדדים ועדת הערר קיימה דיון בטענות .3

  (.לכתב הערעור' צורפה כנספח א ההחלטה)בה נדחה הערר , הנוכחי

http://www.nevo.co.il/links/books/?link=אגרות%20והיטלי%20פיתוח
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=אגרות%20והיטלי%20פיתוח
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=אגרות%20והיטלי%20פיתוח
http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s01002133-362.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/08055390-c01.doc
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על פי חלוקה של ההוצאות הצפויות , ההיטל לכל מטר מרובע חוק העזר קובע את שיעור .1

 –" נכסים המשתתפים"בשטחי ה, (המונה)של הרשות  המוניציפאלי לביצוע התשתיות בשטח

 .המנה היא תעריף ההיטל(. המכנה)להשתתף במימון הקמת התשתית  קרקע ומבנים שאמורים

, מהנדסים. מ.ג.הוכן עבור העירייה על ידי חברת ח, חוק העזר התחשיב שעל בסיסו נערך .5

ת בין הצדדים כי סבירות אין מחלוק. .177מ בחודש פברואר "בע (.179)יועצים ומתכננים 

גם ההלכה הפסוקה קבעה כי אין . למצב הדברים ביום עריכתו התחשיב צריכה להבחן בהתאם

 2.21911א "ע' ר)ההיטל על פי נתוני אמת הנבדקים בדיעבד  לבחון את סבירותו של תעריף

ד ארגון "פס: "להלן, 733( 5)ח"ד נ"פ, ארגון הקבלנים והבונים חולון. יריית חולון נע

פורסמו ברשומות ביום , יוער כי תעריפי חוק העזר המבוססים על התחשיב(. "הקבלנים

12.1.1772.   

  ,"(תוכנית המרתפים: "להלן)' מ2...22תוקף תוכנית הר אושרה למתן .12.3.7ביום  .7

תכנית המרתפים . ונועדה להוסיף זכויות בניה למרתפים בעיר, הרצליה העירשחלה על כל שטח 

במועד עריכת , כלומר . .7..25.1 ופורסמה למתן תוקף ביום, 12.11.89 הופקדה ביום 

  .והיא טרם אושרה, מופקדת היתה תוכנית המרתפים, התחשיב

 

 הוועדה החלטת

ירייה לא לקחה בחשבון המערערות לפיה ככל הנראה הע הוועדה קבלה את טענת .9

אשר היתה כאמור תוכנית מופקדת במועד עריכת , המרתפים במסגרת התחשיב שלה את תוכנית

, על המערך העירוני הכללי היא שולית הועדה קבעה כי השפעת חיוב שטחי המרתפים. התחשיב

ולכן , לושלא כל הזכויות לבניית מרתפים ינוצ כי סביר, היא קבעה עוד. כפי שעולה גם מהפסיקה

   .שינוי דרמטי אלא שולי בלבד מתן הזכות לבניית מרתפים איננה מהווה

היה צריך , נלקח בחשבון נושא המרתפים במכנה התחשיב כי לו היה, עוד קבעה הוועדה .9

ולא ניתן לקבוע באיזה  -  התחשיב היה משתנה, בנסיבות אלה .לקחת אותו בחשבון גם במונה

ואינו עוסק בנתונים של , רערות העיד כי הוא איננו מומחה לכךהמע משום שהמומחה מטעם, יחס

  .המונה

  .כאמור לדחות את הערר החליטה הוועדה, לכן .7

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201711/02&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201711/02&Pvol=נח
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 המערערות ענותט

אולם , נתונים בדבר השטחים שהוו את הבסיס לתחשיב המערערות בקשו מהעירייה ..1

  .השטחים לא נמצא בידיה פירוט, העירייה טענה שבשל חלוף הזמן

וטענו כי עולה ממנה שהתחשיב לא לקח בחשבון , דעת מומחה מטעמם ישו המערערות חוותהג, לכן

המומחה מטעם המערערות השווה בחוות הדעת מטעמו את אומדן . בעיר את שטחי המרתפים

ומצא , לשטחי הקרקע והבניה בתחשיב, אמורים להילקח בחשבון בתחשיב השטחים בהרצליה שהיו

ואולי , ר כי ההפרש נובע בין היתר מאי חישוב שטחי המרתפים בתחשיבהוא סב .הפרש בין הנתונים

   .חדרי היציאה לגג גם מאי חישוב

ולכן הוכחה טענתן כי זכויות , הגישה חוות דעת מטעמה המערערות טענו כי העירייה לא .11

  .במכנה התחשיב הבניה למרתפים לא נלקחו בחשבון

שלא הרימה , ות התחשיב צריך לעבור לעירייהההוכחה בדבר סביר המערערות טענו גם כי נטל

   .חוות דעת מומחה מטעמה שכן היא לא הגישה, אותו

הוא התייחס למלוא , המתייחס לעלויות המשוערות, מונה התחשיב מבחינת, לטענתן של המערערות

ולתחזיות ולשינויים שיחולו , בהתאם לתוכנית המיתאר הקיימת, הרצליה פוטנציאל הבנייה בעיר

   .בה

הוועדה קבעה כי יש להניח שתוכנית המרתפים לא הובאה  גם, מבחינת מכנה התחשיב .12

   .בחשבון במכנה

שכן בעת , העירייה לקחת בחשבון את שטחי המרתפים במכנה התחשיב המערערות טענו כי היה על

שאגף מהנדס העיר היה מודע לקיומה של תוכנית המרתפים כתוכנית  ודאי, חתימת התחשיב

החלה על כל , ביתר שאת משום שתוכנית המרתפים היא תוכנית מתארית הדברים נכונים. תמופקד

  .הרצליה שטח השיפוט של העיר

שהעירייה לא לקחה בחשבון את שטחי המרתפים במכנה  המערערות טוענות כי למרות .13

. המערערות בתשלום היטל בגין שטחי המרתפים בפרויקט היא מחייבת בפועל את, התחשיב

וכי לו היה , צריך להביא בחשבון גם את שטח המרתפים ערות טענו כי מכנה התחשיב היההמער
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מאחר שתוכנית המרתפים , נמוך יותר –ר "שיעור ההיטל לכל מ היה, התחשיב מתבצע באופן הזה

   .כל שטח השיפוט של עיריית הרצליה היא תוכנית מתארית החלה על

מלכתחילה היא טענה כי התחשיב  –תה העירייה שינתה את עמד המערערות טענו כי .11

ורק בסיכומים מטעמה היא טענה כי המונח , הבנייה של הרצליה התייחס למלוא פוטנציאל

כאשר תכניות מופקדות אינן נכללות בשטחים , שסביר שינוצלו מתייחס לשטחים" פוטנציאל"

  .אלה

, טחי המרתפיםככל שהושת על ש, לקבוע כי היטל הביוב יש, כך טענו המערערות, לכן .15

ולחייב , או לקבוע כי תיקון חוק העזר בטל; ההעלאה של ההיטל או להפחית את שיעור; הוא בטל

  .החיוב לפני תיקון חוק העזר את המערערות בהתאם לסכום

 

 העירייה טענות

הוועדה קבעה כי אכן , לטענתה. של ועדת הערר בהחלטתה העירייה תומכת בקביעותיה .17

אולם העירייה כופרת  –בחשבון את שטחי המרתפים בתחשיב  א הביאהככל הנראה העירייה ל

   .תקפות בלבד אלא בתוכניות, "תוכניות מגירה"וכי אין מקום להתחשב ב. בכך

 המקור לנתוני התחשיב של. כי המצב התכנוני הוא דינאמי קבעה  הוועדה, על כל פנים .19

 כנית לא הביאה בחשבון את שטחימבלי שהיא מודה בכך שהתו)כך טוענת העירייה  –העירייה 

   .ולא בתוכניות מגירה, הוא בתוכניות סטטוטוריות מאושרות ותקפות, (המרתפים

היא . שטח המרתפים על המערך העירוני הכללי היא שולית השפעת, לטענת העירייה .19

במבנים בהם ברור , הניח בניית תוספות בניה של מרתפים טוענת כי המומחה מטעם המערערות

שקלל את מרכיב העלויות הנוספות בגין הוצאות לביצוע  והוא גם לא, פים לא ייבנושמרת

עוד נטען כי חוות הדעת של המומחה מטעם המערערות   .התשתיות ברחבי השטח המוניציפלי

  .איננו מאוזן שכן התחשיב לשיטת המומחה, היא שגויה

, שהוא מוטל על כל תובעכפי  -ההוכחה מוטל על המערערות  כי נטל, העירייה טענה עוד .17

   .מחזקת תקינות המעשה המנהלי וכי העירייה נהנית בהקשר זה

 דיון

חישוב כלל העלויות הצפויות לגבי סוג התשתית הרלוונטי  שיטת ההיטל מבוססת על ..2

הרעיון המרכזי המונח בבסיסה של שיטת . (ארגון הקבלנים ד"פס' ר)בתחומי הרשות המקומית 

בחשבון את מכלול העלויות של התשתית המוניציפלית כולה על פי  הוא שיש להביא, ההיטל
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וכן לעבודות הצפויות להתבצע , המתייחסים לעבודות שכבר בוצעו, מקצועיים הערכות ואומדנים

  .או הרחוק בקשר לאותה תשתית בעתיד הקרוב

על העירייה העורכת את התחשיב לערוך , קביעת ההיטל בעריכת תחשיב לצורך, לכן .21

 –בהקשר דנן )ההוצאות הצפויות לצורך הענין הרלוונטי  קרי –כל אומדן של העלויות  קודם

נכסים "כן עליה לאמוד את ההכנסות הצפויות מה (.הקמת תשתיות ביוב בעיר הרצליה

שיהיה בהם , ושניתן יהיה לגבות מהם היטלים, העיר היינו הנכסים שייבנו ברחבי, "המשתתפים

שממנה  –העירייה אומדת לכן את הבנייה הצפויה ברחבי העיר  .פויותכדי לכסות את העלויות הצ

כך שגביית ההיטלים ממכלול הבנייה , כמובן מטיבו להיות מאוזן התחשיב צריך. ייגבה ההיטל

   .העלויות הצפויות לצורך הכנת התשתיות צריכה לכסות את, הצפויה

קרים מסתבר בדיעבד שבחלק מהמ, אומדנים מטבעם של. התחשיב מבוסס על אומדנים .22

 2.21.13. א. ת)ש המחוזי בבאר שבע "ביהמ בפסק דינו של. כי הם אינם משקפים את המציאות

ד עירית "פס: "להלן , [פורסם בנבו]; באר שבע עיריית. נ' התאחדות הקבלנים והבונים ואח

 נאמר כי חסרון היסוד בשיטת ההיטלים מיוחס לבסיס הספקולטיבי שביסוד ,("באר שבע

, לכן .מתבסס על הערכות שאין כל בטחון שתתקיימנה, שמחמת היותו צופה פני העתיד, התחשיב

יתכן כי  וכן, (במונה התחשיב)יתכן כי בפועל יידרשו עלויות גבוהות יותר להקמת התשתיות 

  (.מכנה התחשיב)ו שהיתה צפויה בעת עריכת התחשיב הבנייה בפועל תהיה שונה מז

בפועל לא מנוצלים כל , מכך שחרף קיומן של תוכניות מאושרות סטייה במכנה יכולה לנבוע הן

והן לא , שייתכנו תוכניות נוספות המאושרות רק אחרי עריכת התחשיב והן משום, שטחי הבניה

   .בעת עריכת התחשיב הובאו לכן בחשבון

ולא על סמך , סבירות התחשיב היא נכון למועד עריכתו בחינת, הר לעילכפי שהוב .23

  (.שאוזכר לעיל ארגון הקבלנים ד"פס' ר)נתונים שנודעו בדיעבד 

סבורה שהעירייה חייבת בהכרח לעדכן את התחשיב לאחר כל שינוי המהווה  עוד יש לציין כי אינני

מ "רמיר מרכז גולדה בע (א"מחוזי ת. )א. ת' ר)קיים במועד עריכת התחשיב  סטייה מהצפי שהיה

 מן הראוי שמדי תקופה, יחד עם זאת((. 3.3.79מיום , [פורסם בנבו]) תל אביב יפו עיריית. נ

המקומיות  ברשויות אגרות והיטלי פיתוח, שפיר. ע' ר)מסויימת תעדכן העירייה את התחשיבים 

   (.11ש "ה 129' בעמ "שפיר"להלן  -', כרך א, (5..2, שניה' מהד)

אינני מוצאת לנכון לחוות . שנים 19התחשיב דנן לא עודכן כבר  כ המערערות ציין כי"ב .21

משום שהטענה בערעור , זאת. רייה היתה צריכה לעדכן את התחשיבהעי דעה ביחס לשאלה האם

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%201043/02
http://www.nevo.co.il/Psika_word/mechozi/m92000640.doc
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=אגרות%20והיטלי%20פיתוח
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לשאלה האם מן הראוי היה כי העירייה תעדכן את התחשיב מספר שנים  דנן איננה מתייחסת

  .מתייחסת לסבירותו של התחשיב במועד בו הוא נערך אלא היא, לאחר עריכתו

 

 יבשטחי המרתפים לא נלקחו בחשבון הן במכנה והן במונה התחש

שכן אני סבורה , את טענת המערערות ביחס לסבירות התחשיב אני סבורה כי אין לקבל .25

תוך יישום קונסיסטנטי של שיטה לגיטימית הן , באופן סביר שהעירייה פעלה בעריכת התחשיב

  .במונה והן במכנה של התחשיב

כך הניחה  –יב כי שטחי המרתפים לא הובאו בחשבון במכנה התחש לצורכי פסק דין זה אני מניחה

    .ואין מקום להתערב במסקנתה העובדתית בהקשר זה, זה הוועדה בהחלטתה נושא ערר

לא הוכיחו שהעירייה הביאה בחשבון את שטח המרתפים  אני סבורה כי המערערות .27

המערערות מתייחסת להכללת שטחי המרתפים במכנה  חוות הדעת מטעם. במונה התחשיב

חוות דעת איננה מתייחסת לנושא . משטחי בנייה בעיר ת הצפויותהיינו ביחס להכנסו –התחשיב 

אנו . אני עוסק בזכויות)"כי הוא אינו מתמצא בנושא זה  המומחה עצמו העיד. ההוצאות הצפויות

   (.לפרוטוקול הדיון בוועדה 21-.2שורות  7' עמ – "קוראים לזה המכנה

נדרשות בעתיד הוכנו על אומדנים לעבודות "נאמר כי  המערערות הפנו לתחשיב בו .29

התחזיות מתייחסות לבניית . לתחזיות לפיתוח העיר בהתאם. מ. ג. משרד ח, ידי המתכנן

לתוכנית המיתאר הקיימת ולתחזיות לשינויים  מלוא פוטנציאל הבניה של הרצליה בהתאם

בהתאם לתחזיות וציפיות של מהנדס  האומדנים נערכו"עוד נאמר בתחשיב כי ". שיחולו בה

ללמוד מהאמור כי העלויות הצפויות  המערערות טענו כי ניתן ".ר לפיתוח בעתיד של העירהעי

   .המרתפים חושבו תוך שהובאה בחשבון גם תוכנית( המונה)

המערערות לא הביאו חוות דעת , כאמור .אני סבורה כי אין מקום לקבל את הטענה .29

ולא ניתן להסיק , איננו ברור דייוהתחשיב  נוסח. ואף לא ראייה אחרת, מומחה שבחן את התחשיב

  .המרתפים בחישוב ההוצאות הצפויות ממנו כי עורכיו לקחו בחשבון את שטחי

נערכו על ידי עורכי התחשיב , (המונה)הרלוונטיות לתחשיב  כי נתוני ההוצאות, יוער עוד .27

יר הוא זה אותו מהנדס ע. מהנדס העירעל פי תחזיות וציפיות של  ,(לתחשיב 7' על פי האמור בס)

ללא כל (. לתחשיב .1' ס' ר)את הנתונים לצורך עריכת מכנה התחשיב  שהעביר לעורכי התחשיב

הסבירה היא כי מהנדס העיר העביר לעורכי התחשיב את אותם נתונים  המסקנה –ראייה אחרת 
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וכי הוא התבסס על , (ההכנסות הצפויות)והן ביחס למכנה , (ההוצאות)הן ביחס למונה , עצמם

  .לא תובא בחשבון -תוכנית מופקדת שטרם אושרה  לפיה, תה הנחהאו

קבלה את הטענה לפיה התחשיב הביא בחשבון את שטחי  כי הוועדה לא, עוד יצויין ..3

כי עורכי התחשיב לא לקחו את שטחי המרתפים בחשבון  והניחה, המרתפים לצורך חישוב המונה

אינני סבורה כי יש , מכל הטעמים שלעיל .מופקדת בלבד במונה בהיות תוכנית המרתפים תוכנית

  .מקום להתערב במסקנה זו

ניתן לקבוע כי התחשיב לקח בחשבון את שטחי המרתפים  לא -סיכומה של נקודה זו  .31

   .במונה

 

 התעלמות התחשיב מתוכנית המרתפים המופקדת

תוך התעלמות , בחשבון תוכניות שהיו מאושרות במועד עריכתו התחשיב הביא אם כן .32

בחינת השטחים שייבנו ובחינת העלויות הצפויות לתשתיות )למונה  הן ביחס, וכניות מופקדותמת

מבחינת הכנסות הצפויות , בחינת השטחים שיש צפי שייבנו)למכנה  והן ביחס, (ביוב עבורם

כל עוד העירייה היא  –אני סבורה כי גישה כזו היא לגיטימית  (.מהיטלי הביוב בגינם

הן ביחס להוצאות והן ביחס  -באופן שווה לתוכניות המופקדות  יחסתומתי, קונסיסטנטית

   .להכנסות

ולכן יש , לא הוכח כי שטח המרתפים שונה משטח בנוי אחר כי, יש להעיר בהקשר זה .33

וטענת )תשתית הביוב לצורך בניית שטחי מרתפים נוספים  יש צורך בהגדלת  להניח כי

הוצאות אלה לא הובאו בחשבון (. לא הוכחה, יםלסיכומ סיפא .2' המערערות בהקשר זה בס

  .התחשיב במסגרת

לא את ההוצאות בגין התשתיות שלהם יזדקקו  - שהתחשיב לא לקח בחשבון, מכאן .31

ואף לא את ההכנסות הצפויות בגין שטחים , המופקדת השטחים הנוספים נושא תוכנית המרתפים

שכן היא צריכה , ניח כי העירייה התעשרהאין גם מקום לה .כך הושג איזון בתחשיב. נוספים אלה

    .בלא שענין זה נלקח בחשבון בתחשיב שלה, המרתפים שייבנו לספק תשתיות ביוב לשטחי

עורכי התחשיב היו עשויים . הגישה האפשרית היחידה גישתה של העירייה איננה .35

השאלה האם יש מקום , יללספרו של שפיר שאוזכר לע בהתאם. להתחשב גם בתוכניות מופקדות

לאור השלב , צריכה להיגזר ממידת ההדירות של התוכנית ,להתייחס לתוכניות שאינן מאושרות

כל עוד ישנה סבירות , מסוימות להסתמך על תוכנית שטרם אושרה ניתן בנסיבות. בו היא מצויה

 (.112-113' עמ' ר)ואין מדובר בספקולציה , שהיא גבוהה כי היא תאושר כמות
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על , (אליהן הפנתה גם העירייה) 1775הפנים משנת  פיר אף מפנה להנחיות משרדש .37

בכל מקרה על עורך התחשיב , לטעמו. תוכניות שבתוקף פיהן ככלל על הרשות להסתמך על

   .מלעסוק בה ואין הוא פטור, להתחבט בסוגיה זו

האם , ושרתביחס לכל שטח שקיימת לגביו תוכנית לא מא העירייה זכאית להחליט, ככלל .39

גם הנוהל של משרד הפנים בהקשר זה , כאמור. אם לאו להביא בחשבון את הוראות התוכנית

קבע כי ככלל על הרשות להסתמך לצורכי , (1775בשנת  ,שיצא מאוחר למועד עריכת התחשיב)

אם כי במקרים מתאימים הרשות זכאית להסתמך גם על תוכניות  ,מאושרות התחשיב על תוכניות

כל עוד הרשות פועלת באופן , על כל פנים. להערכתה כי הן יאושרו שישנו סיכוי גבוה ,מופקדות

לקבוע כי  –בהעדר נימוקים אחרים  –לא ניתן , ההכנסות והן לגבי ההוצאות קונסיסטנטי הן לגבי

   .מסקנה זו חלה גם לגבי תוכנית המרתפים. סבירה החלטתה איננה

יערכו דיון מסודר ביחס לשאלה האם יש לכלול עורכי התחשיב  מן הראוי היה כי, אכן .39

לא הובאה  –בהתאם להחלטת הוועדה . אם לאו, המופקדת בתחשיב את שטחי תוכנית המרתפים

  .עורכי התחשיב שקלו את הסוגיה ועסקו בה הוכחה לכאן או לכאן אם

מכוח חזקת תקינות מעשה , ראשית. תוצאת פסק הדין ענין זה אין בו כדי לשנות את .37

אף . התלבטו בה והחליטו את מה שהחליטו, עסקו בסוגיה ניתן להניח כי עורכי התחשיב, ותהרש

, ואף בהנחה שהיה עליהם לתת את דעתם לשאלה, בענין זה אם נניח שעורכי התחשיב לא עסקו

שכפי שהבהרתי אני סבורה כי אופן החישוב של התחשיב לא  משום, זאת. לא תשתנה התוצאה

כאשר עורכי התחשיב לא התייחסו לתוכניות  –המצדיקה את פסילתו ה כזוהיה בלתי סביר במיד

   .במכנה מופקדות הן במונה והן

ולכן בפועל העירייה גובה היטל , אושרה העובדה שבסופו של דבר תוכנית המרתפים ..1

כפי . אף היא איננה משנה את מסקנתי דלעיל ,ביוב עבור שטחי המרתפים שנבנו מכוח התוכנית

חריגות . חריגות אפשריות לאחר הכנת התחשיב ישנן, בתחשיב המתבסס על אומדן, ילשצויין לע

כפי שגובה ההיטל איננו משתנה גם אם . עתידית הערכה, אלה נובעות מכך שמדובר באומדן

כך אין מקום לשנות את , מכפי שצפו עורכי התחשיב בפועל ממומש פוטנציאל בנייה קטן יותר

אם בפועל מאושרות תוכניות נוספות לאחר עריכת , (חדש רך תחשיבכל עוד לא נע)גובה ההיטל 

  .התחשיב ואישורו

 לבין שאלת הגבייה בפועל לאחר, יש להבחין בין שאלת סבירות התחשיב בעת עריכתו .11

היטל  הרי שהעירייה זכאית לטעמי לגבות, ואין להתערב בו, אם התחשיב סביר. שהתחשיב נערך

 שר לשאלה האם שטחים אלה נלקחו בחשבון בעת עריכתבלא ק, מהשטחים שנבנים כדין

 .  אם לאו, התחשיב
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החלה על כל שטח  –שתוכנית המרתפים היא תוכנית מתארית  כי העובדה, עוד יש לציין .12

כפי . סבירות פעולתה של העירייה בעריכת התחשיב איננה משנה ממסקנתי בדבר, העיר

טימית של התעלמות מתוכניות שאינן בשיטה לגי אני סבורה כי העירייה בחרה, שהובהר

ואין מקום להבחין , לצורכי ההוצאות הצפויות הן לצורכי ההכנסות הצפויות והן, מאושרות

 .בהקשר זה בין סוגי תוכניות שונים

 

 המערערות לא הוכיחו את השפעת תכנית המרתפים על התחשיב

. התחשיב אותהמערערות לא הוכיחו את היקף ההשפעה של תוכנית המרתפים על תוצ .13

לא במונה  –כי שטחי המרתפים לא הובאו בחשבון , וההנחה בפסק דין זה, לאור הנחת הוועדה

לו היו –משתנה  הרי היה על המערערות להוכיח באיזה אופן אם בכלל היה התחשיב, ולא במכנה

   .זאת המערערות לא הוכיחו. הן במונה והן במכנה, שטחי המרתפים נלקחים בחשבון

אין די בכך , אולם. היה בכך כדי להגדילו, נלקחים בחשבון במכנה היו המרתפים לו, אכן .11

המרתפים היתה מגדילה גם את המונה אליו לא התייחס המומחה מטעם  שכן הכללת שטח –

המערערות ביחס להשלכת  אין לקבל את מסקנתו של המומחה מטעם, לכן. המערערות כאמור

. התחשיב איננו מאוזן צאה של חוות הדעת שלו היא כימשום שהתו, שטחי המרתפים על התחשיב

פרוטוקול ' ר)התשתיות גדל  גם היקף –המומחה לא כפר בכך שאם פוטנציאל הבניה גדל , כך

גם  -היתה מחייבת , המכנה הוספת שטחים במישור(. 27-29שורות  15' עמ, הדיון בוועדה

התחשיב לא היה , בהעדר עדכון כזה .(המונה)עדכון של ההוצאות הצפויות  -מערערות 'אליבא ד

הגדלת זכויות  גם הוועדה ציינה כי. עליו ולא ניתן היה לכן להסתמך, מעודכן במועד בו הוא נערך

, מבחינת ההוצאות היא ציינה כי התחשיב היה משתנה. הבנייה תשפיע על כמות הצנרת הנדרשת

מה היתה התוצאה של עדכון  לא ניתן לכן לקבוע  .אם כי לא הובא בפניה נתון באיזה יחס

 . מבחינת שיעור ההיטל -התחשיב והכללת תוכנית המרתפים

המרתפים על הכנסות  המערערות לא הוכיחו את היקף ההשפעה בפועל של תוכנית .15

רמיר מרכז גולדה  ד"בהקשר זה הסתמכה הוועדה על הקביעה בפסה. העירייה מהיטל הביוב

של שטחי  בו נקבע כי השפעתם, (.27271. א. ת) [פורסם בנבו] עיריית תל אביב. מ נ"בע

  .המרתפים על המערך העירוני היא שולית

כדוגמא למקרה שבית משפט  עיריית באר שבע המערערות הפנו לפסק הדין בענין  .17

לא ניתן ללמוד . יה חישבה את מונה התחשיבהסיק כי התחשיב אינו סביר מהאופן שבו העיר

באותו מקרה נטען כי בתחשיב נכללו עלויות של תשתיות שמומנו על ידי . ממקרה זה לעניננו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%20640/92
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. אופן חישוב כזה הביא בהכרח לחישוב עלויות גבוהות יותר מהעלויות בפועל. גורמים חיצוניים

או בנוגע לאופן שבו , שטחים החייביםבאותו ענין לא היתה בין הצדדים מחלוקת בנוגע למכלול ה

 . חושב המכנה

 

 הקבלנים פסקי דין יוזמה וארגון

וליישומם על עובדות , פסקי דין שניתנו בנושאים דומים שני הצדדים התייחסו לשני .19

מחוזי . )א. תעיריית ראשון  לציון . מ נ"ואבי יוזמה ופיתוח בע אלי רוני ד"פס –המקרה דנן 

ארגון  ד"ופס ","(ד יוזמה"פס: "להלן ,[פורסם בנבו]), השופטת חיות' כב ,.2771.9( תל אביב

   .לעיל שנזכר הקבלנים

   .נושא הערעור דנן המחלוקתולהשלכתם על , הדין הללו להלן נתייחס לפסקי .19

כי תחשיבי העירייה לקחו בחשבון מבחינת  ,בית המשפט המחוזי קבע יוזמה ד"בפס .17

משום שבעבר היקף שטחי השירות היה , ולא את שטחי השירות ,העלות שטחים עיקריים בלבד

העירייה גבתה בפועל , יחד עם זאת. להכליל את שטחי השירות במשוואה והרשויות לא נהגו, זניח

בהעדר מיתאם בין , לפגםבכך מצא בית המשפט טעם ממשי . שטחי השירות היטלים גם בגין

   .ובין השטחים אשר עליהם הוחל התעריף, לקביעת התעריף השטחים ששימשו בסיס

וטען כי עולה ממנו שקיים טעם לפגם מקום בו שטח , דין זה כ המערערות הפנה לפסק"ב ..5

 הוא טען כי נסיבות המקרה. ואף על פי כן נגבה בגינו היטל, העלויות מסויים איננו נכלל בתחשיב

משום שהעירייה במקרה דנן כלל לא הגישה חוות   ,יוזמה ד"מאלה שהיו בפס דנן חמורות יותר

  .מטעמה דעת

. אין בה כדי לשנות את המסקנה מהאמור לעיל יוזמה ד"אני סבורה כי הלכת פסה .51

במועד עריכת  שהקמתם כבר אושרה העירייה לא הביאה בחשבון שטחים יוזמה ד"בפסה

רק משום , העירייה לא הביאה אותם בחשבון העלויות. ידעה על כך כמובןוהעירייה  – התחשיב 

למרות שהעירייה החליטה לא להביא שטחים . בעבר היקפם של שטחים אלה היה זניח שלטענתה

לא חל שינוי מהמועד בו . היא גבתה בגינם את ההיטל, בחשבון בעת עריכת התחשיב אלה

לבין המועד בו היא גבתה את , משטחי השירותתוך התעלמות  –ערכה את התחשיב  העירייה

 שהיו כל העת שטחים שבנייתם –מבחינת המצב המשפטי של שטחים אלה , בגינם ההיטל

  .אושרה

שלא הובאו בחשבון אינם שטחים שבנייתם אושרה  השטחים, בענייננו לעומת זאת .52

טרם אושרה התחשיב בנייתם של שטחים אלה  במועד עריכת, כאמור. במועד עריכת התחשיב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%201070/96
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%201070/96
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רמת . באותו מועד תוכנית מופקדת בלבד שכן התוכנית המתייחסת אליהם היתה, באופן סופי

   .היתה לכן קטנה יותר –למימוש הזכויות לאחר מכן  הוודאות ביחס לאישור התוכנית וביחס

קרי לאחר  –נעשתה לאחר השינוי במצב המשפטי , המרתפים גביית ההיטל בגין שטחי .53

, כאמור, בענייננו  .יוזמה ד"בניגוד למצב שהיה בפס– ים אושרה למתן תוקףשתוכנית המרתפ

שיטה לפיה היא לא הביאה בחשבון  –לגיטימית ביחס לעריכת התחשיב  העירייה בחרה בשיטה

   .ואשר לא היתה ביחס אליהם תוכנית בנייה מאושרת ,שטחים שטרם נבנו

וקבע כי העירייה לא , כנה התחשיבהתייחס בית המשפט למ, יוזמה בפסק דין, זאת ועוד .51

אין בפסק הדין התייחסות לשאלה האם העירייה . שטחי השירות לקחה במסגרתו בחשבון את

מפסק הדין עולה המסקנה כי העירייה , יחד עם זאת. במונה התחשיב לקחה שטחים אלה בחשבון

 –ה אפשרית מסקנה כזו איננ. שטחי השירות בתחשיב כאשר לא כללה את, התעשרה שלא כדין

שכן לא הוכח ששטחי המרתפים לא הובאו , במקרה דנן בהתאם לעובדות, כפי שהובהר לעיל

   .בחשבון במונה התחשיב

על מנת לתקן , יוזמהמציין המחבר כי בפסק הדין בענין , לעיל בספרו של שפיר שאוזכר .55

מהו , ההיטלים בית המשפט לבחון מהו סך שטחי השירות עליהם הוטלו היה על, את הפגם הנטען

' עמ, שם' ר)בשיעור זה  ולהפחית את ההיטל –השטחים המחוייבים בהיטל  שיעורם היחסי לכלל

בית המשפט הורה לעירייה . יוזמהלא כך נהג בית המשפט בפסק הדין  – בפועל(. 2.3-2.1

גם המערערות בענייננו עתרו לסעד )את ההיטל שנגבה בגין שטחי השירות  באותו ענין להשיב

   (.ומהד

לבין , יש להבחין בין שיעור ההיטל, לגישתו. זו בספרו המלומד שפיר ביקר תוצאה .57

יהיה שיעורו  –השטחים המחוייבים צריכים להשאר אותם שטחים . השטחים המחוייבים מכוחו

לדבריו . ההיטל בשיעורהמשפט צריך בנסיבות המתאימות להתערב  בית. של ההיטל אשר יהיה

 :של שפיר

... שגוייה בעינינו .(ר. ר, בענין יוזמה) בית המשפט וצאתית כזו שלמסקנה ת"

בין התחשיב לחוק העזר הוא רלוונטי ונוגע  הפער הקיים בנתוני שטח

להוביל למסקנה כי התעריף  פער זה עשוי. לסבירותם של תעריפי ההיטל

מהערך  משהוצג בנוסחה המולידה אותו ערך מספרי הנמוך, גבוה מהראוי

 זה נקבע על פי. ין פער אשר כזה רלוונטי לשטח הנכס מושא ההיטלא. הנכון

ואין בכוחו של נתון כזה או אחר בתחשיב לשנותה , הוראותיו של חוק העזר

מושא החיוב ( או נפח)משום כך לדעתנו לעולם יהיה השטח . עליה או להתנות

השטח הנקוב בהוראות חוק העזר  –לחישובו וכימותו  בהיטל והמשמש בסיס
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בין שטח זה לבין השטחים שהובאו  היעדר מיתאם. או הנובע מהן, הרלוונטי

של תעריף  בחשבון בתחשיב תעריפי ההיטל מוליד את הפחתתו האפשרית

  ."ההיטל

נכס הכולל שטחי שירות רבים , יוזמהתוצאת פסק הדין  שפיר מוסיף ומציין כי לאור .59

אשר , ס שאין בו שטחי שירות רביםלעומת נכ, שטחים יופטר מתשלום היטל ביחס לכל אותם

התוצאה הצודקת לגישתו היתה (. שחושב מלכתחילה על פי התעריף כפי)יישא בהיטל מלא 

הן שטחי השירות והו )תוך חיוב כל השטחים כולם  ,השטחים לכלהפחתת שיעור ההיטל ביחס 

  .ההיטל המופחת בתשלום( יתר השטחים

לבין היקף השטחים , להבחין בין שיעור ההיטל אף אני סבורה כי יש, כפי שציינתי לעיל .59

כאמור . המשפט צריך בנסיבות המתאימות להתערב בשיעור ההיטל כאשר בית, המחוייבים מכוחו

  . במקרה דנן, איני סבורה כי יש להתערב בשעור ההיטל, לעיל

, קבע בית המשפט כי העירייה הסתמכה על תחשיב שגוי בעליל ,הקבלנים ארגון ד"בפס .57

משהסתבר כי נפלו פגמים מהותיים ביותר . תעריפי אגרת התיעול והיטל הסלילה רך קביעתלצו

ונוצר חשש כי אילו ידעה העירייה את , הופרכה חזקת תקינות המעשה המנהלי ,בתחשיב זה

מן , כך נקבע, במקרה כזה. היא לא היתה מגיעה למסקנה אליה היא הגיעה – העובדות לאמיתן

להראות כי היא היתה מקבלת את אותה החלטה  -ל אל כתפי הרשות את הנט הראוי להעביר

  .הפגמים האמורים גם אלמלא, עצמה

, לכן. העירייה לא נוכחה כי נפלו פגמים וטעויות בתחשיב – המצב הוא שונה, בענייננו ..7

שלו טענו " פגם"ה, כפי שהובהר. והיא מוסיפה לחול, המנהלי לא נשללה חזקת תקינות המעשה

שהעירייה לא הביאה בחשבון את זכויות הבנייה מכוח תוכנית  הוא בכך, בערעורן המערערות

אלא כאמור בשיטת חישוב בה , שנחשף רק לאחר אישור התחשיב "פגם"אין מדובר ב. המרתפים

 .לקבוע שהיא איננה לגיטימית שיטה שאין, נקטה העירייה

 

 ההוכחה נטל

נטל ההוכחה צריך לעבור לכתפיה של  לקבוע בנסיבות הענין כי המערערות טענו כי יש .71

, שהעירייה היתה אמורה להוכיח את טענותיה ביחס למכנה התחשיב הטעם לכך הוא. העירייה

. המסביר את גרסתה לפיה היא לא היתה אמורה להתחשב בתוכנית מופקדת ולהביא מסמך כלשהו

  .י על התחשיבגם להוכיח כי התוכניות אינן משפיעות באופן מהות העירייה היתה אמורה



 עיריית הרצליה' מ נ"רוני דו השקעות בע   872707( א"ת)עמנ 

12  

 

חזקה זו מוסיפה . לזכותה עומדת חזקת תקינות המעשה המנהלי טענה העירייה כי, מנגד .72

נוכח חזקה  (.ארגון הקבלנים ד"פס' ר)בהליך או בהחלטה המנהלית  כל עוד לא הוכח פגם, לחול

ען עוד נט. להוכיח את גרסתן –כפי שהוא מוטל על כל תובע  –מוטל על המערערות  היה הנטל, זו

אולם התחשיב כשלעצמו מהווה , כי היא לא הגישה אמנם חוות דעת מטעמה, העירייה על ידי

לא היה מקום  –מאחר שחוות הדעת של המומחה מטעם המערערות קרסה . מומחה חוות דעת

  .שהעירייה תגיש חוות דעת נגדית מטעמה וצורך בכך

הראייה מוטל על הטוען כי נטל , אכן. זה הוא עם העירייה אני סבורה כי הדין בהקשר .73

רק  –חוזר נטל הראייה לכתפי העירייה  ,ארגון הקבלנים ד"מפס כפי שעולה. נפל פגם בתחשיב

במקרה כזה על העירייה להוכיח כי החלטתה   .נפל פגם בתחשיב להוכיח כי אם המערער מצליח

   .חרף הפגם האמור, סבירה היא

שעליה מבוסס פסק דין  –בהנחה . בתחשיבהמערערות כי נפל פגם  לא הוכיחו, בענייננו .71

מדובר כאמור בשיטת , בחשבון לצורכי התחשיב את שטחי המרתפים שהעירייה לא לקחה –זה 

המקרה שבפנינו אף . ארגון הקבלנים ד"כפי שהיה מצב בפסה –אריתמטית  ולא בטעות, חישוב

ההוכחה להוכחת  שם העביר בית המשפט את נטל, עיריית באר שבעשונה מפסק הדין בענין 

מאחר שהעירייה לא עמדה בנטל של איסוף נתונים ביחס , סבירות התחשיב אל כתפי העירייה

ולא הובאה תשתית ראייתית ראויה לנתונים שהעירייה התחשבה בהם , לחישוב המונה בתחשיב

   (. לפסק הדין 23' בעמ' ר)לצורך חישובו 

איננה משנה את התוצאה של  –ה הגישה חוות דעת מטעמ העובדה שהעירייה לא, לכן .75

 .לעיל פסק דין זה כפי שנקבעה

 

 העירייה שינוי גרסת

מלכתחילה העירייה טענה , לטענתן –העירייה שינתה את גרסתה  המערערות טוענות כי .77

ללא קשר לשאלה אם ... בניית מלוא פוטנציאל הבניה של הרצליה"ל כי התחשיב התייחס

לסיכומי  19.7' ס, לכתב התשובה 21' ס, לעיקרי הטיעון 25 'ס)) "אם לאו זכויות הבניה נוצלו

הוסיפה העירייה בסיכומיה טענה , רק לאחר שהוכח כי לא כך הדבר(. בפני הוועדה העירייה

 ".ינוצלו מגלם בתוכו את השטחים שסביר כי"לפיה המונח פוטנציאל  חדשה

מבלי , הרות העירייהוסטתה מהצ, נגררה להרחבת חזית זו המערערות טוענות כי הוועדה .79

, ללא המרתפים" מאוזנים"גם הטענה כי המונה והמכנה . לכך שהיו הוכחות כלשהן מצד העירייה

 . העירייה מעולם לא הועלתה על ידי
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  .את הטענה אני סבורה כי אין לקבל .79

גרסתה המקורית של העירייה היא כי , כגרסת המערערות –הטעם לכך הוא כי אם אכן 

קרי גם לתוכניות שטרם אושרו , מלוא פוטנציאל הבנייה של הרצליההתחשיב התייחס ל

ההתייחסות לתוכניות מופקדות היתה הן במונה  כל עוד)כי אז אין פגם בתחשיב  –בפועל 

   (.והן במכנה

גם , רק לתוכניות מאושרות –כפי שקבעה הוועדה  –התייחס  התחשיב אכן, אם לעומת זאת

כל עוד מדובר בהתייחסות מקבילה הן במונה , התחשיב בכך אין פגם היורד לשורשו של

   .התוכנית והן במכנה שלה

 .נדחה הערעור, לכן .77

 

 .מ"מע+ ח "ש ...,15העירייה בסך כולל של  המערערות ישאו בהוצאות      

   בהעדר הצדדים 9..19.5היום 
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