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 פסק דין

 

של " החלטה8פסק דין חלקי"על " בקשת רשות ערעור ולחילופין ערעור"המערערות הגישו  .9

, "(חוק הביוב: "להלן) 9194-ב"תשכ, (ביוב) חוק הרשויות המקומיותועדת הערר לפי 

: להלן)ד דן דודיוק  "סטפן כהן ועו' אינג -והחברים ,  בראשות כבוד השופט שלמה לבנוני

 . 8/909ע "וו 804902ע "ובתיקים  40.94.02מתאריך , "(ועדת הערר"

 

לב נמצא -אזור התעשיה בר. ב ובסמוך לול-המערערות מנהלות מפעלים באיזור התעשיה בר .4

 .בתחום המשיבה ובתחומי המועצה האיזורית משגב
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http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/08057510-c05.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/SH-02-107-37.doc
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=וע%20107/02
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המערערות נדרשו על ידי המשיבה לשלם היטלי ביוב והגישו לועדת הערר השגות על דרישות  ./

 .אלה

 

 :קבעה ועדת הערר כי  /9.0./4בהחלטה מיום  .2

 

קיימת רק ככל שהיא הוציאה אין חולק שזכאותה של המועצה להטלת היטל ביוב "

ועוד קבענו . או עתידה להוציא הוצאות בגין מערכת הביוב המשרתת את העותרות/ו

הן , כי עלינו להדרש לנושא התקנת מערכת ביוב מחוץ לתחום השיפוט של המועצה 

והן לענין הוכחת ההוצאות שהמועצה עתידה , לענין הוכחת ההוצאות שהוצאו

 ".להוציא

ענו בפני ועדת הערר כי המשיבה היתה צריכה להוכיח כתנאי לזכאותה כי המערערות ט ./

ולא זו בלבד אלא שהבחינה חייבת להתייחס  לכל אחד , התקינה או קנתה את מערכת הביוב

כאשר לשיטתן המשיבה לא , ביוב מאסף ומכון טיהור , ביוב ציבורי, משלבי מערכת הביוב

 .קנתה ולא התקינה אף אחד משלבים אלה

 

 :לטענה זו השיבה ועדת הערר כי  .9

 

כי אכן , לב בלבד-ככל שעסקינן באזור בר, אכן מחומר הראיות שבפנינו נהיר לנו"

בהקמת התשתיות האמורות והן מומנו על , או כמעט דבר, המועצה לא שילמה דבר

.... לב-ת ונמסרו למועצות באמצעות מנהלת בר.פ.באמצעות ח, ס"ידי משרד התמ

באורח , נהיר לנו כי צודקת ונכונה עמדת המועצה שהעוררות וחרף כל אלה

-מנסות להסיט את הדיון ולהתמקד רק בחלקי מערכת הביוב שבאזור בר, מלאכותי

בעוד שהיטלי הביוב מתייחסים אל כלל תשתיות מערכת הביוב בתחומי , לב

 ".המועצה כולה

 

 :כיועדת הערר מפנה בהחלטתה לשורת פסקי דין בהם נקבע על ידה 

 

אלא , אינה יכולה שתיסוב על עבודה ספציפית...כעולה ממהותה, שיטת ההיטל"

על כלל העבודות שמבוצעות או מתוכננות להתבצע על ידי הרשות המקומית בקשר 

 ...". למערכת תשתית מסוימת

 

 :והיא ממשיכה וקובעת כי

 

, עצהכי המועצה מימנה תשתיות ביוב נרחבות בתחומי המו, איפוא, הוכח לנו"

אשר אינה בין הנכס , די בכך על מנת ליצור זיקה מימונית. לב-במנותק מאזור בר
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אלא בין הנכס לכלל תשתיות הביוב המוניציפליות שהותקנו או שעומדות , הספציפי

 ....".להתקנה

 

המערערות טוענות כי קמה להן זכות ערעור על החלטה . החלטה זו הינה נשוא הבקשה שבפני .2

כפי שכונתה על ידי ועדת , "החלטה"כטענתן או , יש לראות בה פסק דין חלקיבין אם , זו

 .הערר ולחילופין הן מבקשות רשות ערעור

 

בכך שלא , שגיאה יסודית מהותית, הועדה הנכבדה שגתה "טענת המערערות בפני היא כי  ./

הבחינה כנדרש בין השאלות הנוגעות לאופן ולשיטה שבו יש לחשב את גובה ההיטל 

לבין השאלות הנוגעות לזהות החייב , שהמשיבה רשאית לחייב בו את מי שחוייב כדין בהיטל

דהיינו לעצם הזכות לדרוש תשלום היטל מבעל נכס מסוים בגין ביצוע מערכת ביוב , בהיטל

חרף העובדה שהביוב היחידי המשרת את מפעליהן , לטענתן". מסוימת שאמורה לשמש אותו

והוא אינו קשור כלל למערכות הביוב האחרות של המשיבה , לב-רהוא זה שאזור התעשיה ב

 –ל "וחרף הקביעה החד משמעית של הועדה כי המשיבה לא נשאה בהוצאות הקמת הביוב הנ

 .כי על המערערות לשאת בהיטל ביוב, בשגגה, קבעה הועדה

 

לחוק  /4יף המערערות הוסיפו וטענו כי עד היום טרם נשלחו להן דרישות תשלום כאמור בסע .1

הביוב וכי המשיבה מעולם לא קיבלה החלטה להתקין או לקנות את מערכת הביוב בגינה היא 

 .לחוק הביוב 99כנדרש בסעיף , דורשת תשלום

 

המשיבה הודיעה בראשית תגובתה כי היא מסכימה לראות בהחלטת ועדת הערר נשוא  .90

 .המקנה למערערות זכות ערעור" פסק דין חלקי"הערעור כ

 

על פי , לשאלת החבות בהיטל בהבדל מגובהו  –המשיבה טענה כי הדיון פוצל על ידי הועדה  .99

. בקשת המערערות וכי ועדת הערר אכן פסקה בהתאם לשאלות שנוסחו על ידי המערערות

מערכת הביוב שמשרתת את "ועדת הערר קבעה קביעות עובדתיות לפיהן הוכח כי , לשיטתה

וכן היא קבעה את הסכום " וב בתחומי המועצה האזורית כולההמערערות היא מערכת הבי

ולפיכך אין מקום להתערבות בקביעות עובדתיות אלה , שהושקע על ידה בהקמת מערכת זו

 .ויש מקום לדחות את הערעור

 

המשיבה גם מאמצת את פרשנות ועדת הערר לפיה היטל ביוב ותעריפיו מבוססים על כלל  .94

תחומי המועצה ולא לעבודה פרטנית בלבד וכי מערכת הביוב תשתיות מערכת הביוב שב

 .באזור בר לב היא חלק בלתי נפרד מכלל מערכת הביוב שלה
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בין השימוש במערכת הביוב בגינה מושת ההיטל לבין החייבים " זיקה"אין חולק כי נדרשת  ./9

 ".שמשתמש במערכת"כאשר ניתן לחייב בהיטל רק מי , בתשלום

 

. המועצה האזורית באר טוביה נ 80/99/29א "עומטרתו נקבע ב" היטל"ה באשר למהותו של

 :כי' מ ואח"חברה ישראלית להשכרת מבנים בע –ישפרו 

 

לממן את עלותן , מטרתם המובהקת של דמי ההשתתפות והיטלי הפיתוח הינה"

אגרות , שפירראו גם עפר )של תשתיות הפיתוח המוניציפליות עבורן הן יועדו 

ברשויות רשות שיטת החיוב  בעבר היתה נהוגה(. ברשויות מקומיות והיטלי פיתוח

שהתבססה על החזר ההוצאות שהוציאה הרשות בגין הוצאות , בדמי השתתפות 

החיוב על פי שיטת דמי השתתפות התייחס לעבודה ספציפית . תשתית בתחומה

שבוצעה בפועל והסכום לחיוב היה שיעור מסוים מההוצאות שהוצאו בפועל בגין 

עירית  923334/א "עראו )טע הכביש שנסלל כשהן עומדות ביחס לק, סלילת הכביש

 (.321( 3)ד נב"פ, מאיר סדי. ראשון לציון נ

. חוק העזר העירוני מחייב את בעלי הנכסים עבור הוצאות הסלילה בשיטת ההיטל

בשיטה זו הרשות . הוצאות לכביש ספציפישיטת ההיטל לא מבוססת על חישוב ה

המקומית מחשבת את סך הוצאות הסלילה הצפויות בכל הרשות לתקופה ומחלקת 

לפי שטחי המגרשים העתידיים והיקפי הבניה הצפויים שהם משקפים את היקף 

 :כפי שמציין המלומד שפיר, ההכנסות הצפוי ובהתאם לכך מחושב סכום ההיטל

מיועדת בתכליתה לאפשר מימון , ת דמי ההשתתפותכשיט, גם שיטת ההיטל "

אלא שלהבדיל משיטת דמי . וכיסוי עלויות של מערכת תשתית ספציפית

, מנתקת עצמה שיטת ההיטל מעבודות תשתית או קטע ספציפיים, ההשתתפות

מושא . כאשר החיוב על פיה אינו מיועד לכסות עלויותיה של עבודה מסוימת דוקא

אלא , שיטת ההיטל איננו עבודת התשתית הספציפית התייחסותה החליפי של

בעיקרו כלל הוצאותיה הנוכחיות והעתידיות ולעתים אף הקודמות של הרשות 

. המקומית בגין עלויותיה הגלובליות של מערכת תשתית מוניציפלית ספציפית

במסגרת זו נלקחים בחשבון כל מרכיבי עלויותיה של המערכת לרבות הוצאות 

 ".עקיפות

 

מ נבחן "מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע. עירית רמת גן נ 9/12804א "ע+9420804א "בע

 :ונקבע כי" היטל הביוב"

 

, על פי חוקי העזר העירוניים, נדרשו בעלי הנכסים, קודם שנחקק חוק הביוב "

בשיטת חיוב המבוססת , לממן את עלות התקנת מערכת הביוב שנועדה לשימושם

חושב החיוב בהתאם להוצאות שהוציאה הרשות ,שיטה זוב". דמי השתתפות"על 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%2011371/05
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/links/psika/?link=עא%204435/92&Pvol=נב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204435/92&Pvol=נב
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שונתה , בעקבות חקיקתו של חוק הביוב. בפועל עבור ההתקנה של אותו ביוב

, השיטה ועל פי חוקי העזר העירוניים שנחקקו מאז ואילך חוייבו בעלי הנכסים

בהיטל בשיעורים קבועים למטר רבוע קרקע ולמטר רבוע , שהביוב נועד לשימושם

מחושב , להבדיל מדמי השתתפות, שיעור ההיטל. כמפורט באותם חוקי עזר, בניה

על פי הערכות ותחשיבים באשר למכלול ההוצאות הכרוכות בהתקנת תשתיות 

ומטבע הדברים מגולמות באותו , הביוב העירוניות של הרשות המקומית הרלוונטית

קנה חישוב תשתיות הביוב העירוניות שכבר הותקנו וכן תשתיות שתות

, שיעורו של היטל הביוב מגלם את כלל תשתיות הביוב העירוניות: ודוק..בעתיד

אך האירוע המקים את החבות בהיטל הוא , לרבות התשתיות שתותקנה בעתיד

וחבות זו קמה באשר לבעליו של , החלטת הרשות המקומית להתקין ביוב או לקנותו

 ".לחוק הביוב 11כמפורט בהוראת סעיף , כל נכס שהביוב ישמש אותו

 

 :290שפיר נאמר בעמוד . בספרו של ע

 

בדומה לשאר היטלי התשתית כך גם לגבי היטל התיעול נדרש קיומה של זיקת "

הנאה בין התשתית המוקמת לבין הנכס על מנת שתתגבש חבותו של בעל הנכס 

אלא שלהבדיל מתשתיות הביוב ומערכת המים שבהן זיקת ההנאה . בהיטל תיעול

הביוב צריך לשמש את הנכס למערכת  –ת לבין הנכס היא הדוקה מאד בין התשתי

אין זיקת ההנאה בתיעול חייבת להיות קשורה  -המים צריכה להתחבר לנכס ממש  

די בכל שבעל הנכס נהנה מכל שמערכת התיעול האזורית בסביבת . בטבורה לנכס

 ".שטפונותוהוא מוגן מסכנת , ביתו בנויה כך שאין חשש שיקוו מים ליד נכסו

 

 :עירית חדרה נקבע כי. ויוסף ויזר נ 021809/מ "עע+222/809מ "בעע

 

, בין הנכס לבין עבודת התשתית " שיטת ההיטל"הזיקה הנדרשת בחיוב לפי "

היא זיקה מסוג של הנאה מביצוע , שבגינה מחוייב בעל הנכס שתשתום ההיטל

לענין גיבוש  – משמעות זיקה זו( ראה עפר שפיר)עבודת התשתית הספציפית 

. היא היותו של הנכס גובל לרחוב שנסלל –החיוב בהיטל סלילת כביש ןמדרכה 

בפסק דינו של בית משפט זה בפרשת . ש זה"זיקה זו עוגנה בפסיקתו של בימ

 :צרפתי נקבע מפי כבוד השופט רובינשטיין כי

  

ה התשלום נגבה רק בהתקיים זיקת הנא, שיטת ההיטלים משמרת זיקה מסוימת"

 .("נכס גובל לסלילה)מינימלית 

 

 :משה צרפתי נקבע כי. מרכז השלטון המקומי נ 9022809מ "עע+/9992/80מ "בעע
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( למעט ארנונה)בפסיקה רבת שנים נקבע כי אין העיריה מוסמכת לגבות מס כללי "

מחייבים זיקה בין התשלום לבין " היטלים או דמי השתתפות, אגרות"ושהמונחים 

די בזיקה הרופפת המתקיימת בשיטת , על פי המצב שתואר ...בגינוהשירות הניתן 

בתי המשפט הקפידו הקפדה יתירה , עם זאת. ההיטלים בכדי להוציאה מגדרי מס

כך נקבע כי . הקרובה מאד לגבול שבין היטל למס, על כך שלא יגרע מזיקה עדינה זו

ולשקף , יאות התחשיב העתידי עליו מבוסס שיעור ההיטל חייב להיות נאמן למצ

וזאת על מנת  –את העלויות המתוכננות ביחס לסוג התשתיות בגינן נגבה ההיטל 

 ."ומכל מקום למס, שגביית ההיטלים לא תהפוך לכלי להעשרת קופת הרשות

 

 . תנאי לגביית ההיטל הינו קיומה של זיקה בין התשלום לשירות -דהיינו  

 

אין חולק שזכאותה של המועצה להטלת היטל "י גם ועדת הערר עצמה קבעה כ, כאמור לעיל .92

או עתידה להוציא הוצאות בגין מערכת הביוב המשרתת 8ביוב קיימת רק ככל שהיא הוציאה ו

ואולם בהמשך ההחלטה לא בחנה ועדת הערר את השאלה האם היטל הביוב , "את העותרות

שהמשיבה נשאה אלא הסתפקה בכך , הנדרש הינו בגין מערכת ביוב המשרתת את המערערות

וכי במידה , אני סבורה כי בכך לא סגי. בהוצאות של כלל תשתיות מערכת הביוב בתחומה

לב אינה קשורה בכל דרך למערכת הביוב -ומערכת הביוב המשרתת את המערערות באזור בר

אין מקום לחייבן בהיטל בגין מערכת שאינה משרתת את המערערות  –בתחומה של המשיבה 

 .יקה שהיאואין בינן כל ז

 

אך לטענתה ועדת הערר קבעה , יש לציין כי גם המשיבה בסיכומיה מסכימה כי נדרשת זיקה ./9

מערכת הביוב שמשרתת את המערערות היא מערכת "שאין להתערב בו ולפיו , ממצא עובדתי

שבמידה והיתה , אכן עסקינן בקביעה עובדתית". הביוב בתחומי המועצה האזורית כולה

לא מצאתי קביעה עובדתית שכזו , כאמור, אך  –א היה מקום להתערב בה קימת יתכן ול

 .והיא הנדרשת על מנת לבחון את שאלת חבותן של המערערות בהיטל הביוב

 

אני מחזירה את הדיון בערר לועדת הערר על מנת שתבחן את השאלה האם  –אשר על כן  .99

דהיינו האם )את המערערות  משרתת, בגינה נדרש ההיטל, מערכת הביוב בתחומי המועצה

(. לב-קיים קשר כלשהו בין מערכת הביוב בתחום המשיבה לבין מערכת הביוב באזור בר

 .דין החיוב להתבטל –בהעדר זיקה שכזו 

 

לפיהן המשיבה לא , תדון ועדת הערר גם בטענות האחרות של המערערות, במידת הצורך .92

לב וכי עד היום לא הומצאו -וב באזור בראו קניית מערכת הבי8קיבלה החלטה על התקנה ו

 .למערערות מכתבי דרישה כדין
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 .מ"ומע₪  00/,2ד בסך "ט עו"המשיבה תשלם למערערות שכ ./9

 

 .פקדון יוחזר למערערות .91

 

 

לכן ועדת . מדברים אלה עולה כי תנאי לחיוב הינו כי מערכת הביוב תשמש את הנכס –דהיינו 

מערכת הביוב של המשיבה קשורה קשר כלשהו למערכת הערר נדרשת לבחון מחדש האם 

לב אחרת לא ניתו לחייב את העותרות בתשלום עבור מערכת שאינה  -הביוב של  אזור בר

 .משמשת אותן

 

כ "המזכירות תמציא העתקים לב.  בהעדר הצדדים( 2002במאי  19)ח "תשס, ד באייר"ניתן היום י

 .הצדדים
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