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 בית המשפט המחוזי בחיפה

 2102מאי  22 

 כרכור-חנה-פרדס. מ. מ' צצקס אקסלברד נ 20212-02-02מ "עת
 

 השופט רון שפירא' בפני כב 

 110071000ז "ת, רינה צצקס אקסלברד העותרת

 'ד גבי לוריה וחא"כ עו"י ב"ע

 

 נגד

 

 כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה המשיבה

 'ארטן ואח. ד ד"כ עו"י ב"ע

 
 

 פסק דין
 

 

 :העתירה בתמצית

שהיא , עניינה של עתירה זו בדרישת תשלום בגין היטל סלילת רחובות שהוציאה המשיבה לעותרת

, שבתחומי הרשות המקומית פרדס חנה כרכור" מתחם צצקס"בעלת נכס מקרקעין הידוע בשם 

 243-ו 08, 02, 04' והידועים גם כמגרשים מס 24411שבגוש ( 71קה לשעבר חל) 281הידועים כחלקה 

, על פי הנטען"(. המקרקעין: "להלן" )מזרח כרכור –הדר הכפר "כ  732/במ/ע ש"המסומנים בתב

 . 2007מתייחסת דרישת התשלום לעבודות סלילה שבוצעו בשנת 

 

העתירה הוגשה ביום . 20/22/8422ביום , לטענתה, יצוין כי דרישת התשלום הומצאה לעותרת

28/28/8428 . 

 

כ הצדדים ועיינתי בכל המסמכים שהוגשו על ידם החלטתי לדחות את "לאחר ששמעתי את טענות ב

 .העתירה מהטעמים שיפורטו להלן

 

 :עיקרי טענות העותרת

 :הטענות בעיקרן הן כדלקמן. טענות העותרת פורטו בהרחבה בכתבי הטענות ובטיעון בפני

 

נטען כי . ענת כי המשיבה כלל לא ביצעה את עבודות הסלילה בגינן נשלחה הודעת החיובהעותרת טו

שרכשה חלק מהזכויות במקרקעין הגובלים ממשפחת , ן גולן.א.י חברת כ"עבודות הסלילה בוצעו ע

 . את הרחובות נשוא ההיטל הנדרש 2007צצקס וסללה עוד בשנת 
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חלה התיישנות על דרישות התשלום , דות הסלילההעותרת טוענת כי בשים לב למועד ביצוע עבו

 . להיטל בגין אותן עבודות סלילה

 

עוד טוענת העותרת כי לא התקבלה אצל המשיבה כל החלטה של מועצת המשיבה בדבר ביצוע 

 . ן גולן.א.י חברת כ"ע, כאמור לעיל, עבודות שבוצעו -עבודות הסלילה נשוא דרישת התשלום 

 

אין , 20/22/22כי מאחר ודרישות התשלום התקבלו אצל העותרת רק ביום  לחילופין טוענת העותרת

 . בסיס לדרישה לחייב את העותרת בהפרשי הצמדה וריבית בעבור חיובים אלו

 

 :טענות המשיבה

 :אסכם את טענותיה בתמצית. גם המשיבה פירטה טענותיה בהרחבה בכתב הטענות ובדיון בפני

 

, בלא שביקשה, י העותרת הגישה את העתירה בשיהוי רבכטענות מקדמיות טוענת המשיבה כ

הומצאו דרישות התשלום לעותרת , לטענת המשיבה. ארכה להגשת העתירה, וממילא בלא שקיבלה

והעותרת אף  1/24/8422בנוסף נשלחו לעותרת דרישות תשלום בשנית ביום . 21/24/8441עוד ביום 

רק ביום , כאמור, העתירה הוגשה. 23/24/8422פנתה במכתב למחלקת ההנדסה אצל המשיבה ביום 

כי דין העתירה , כטענה מקדמית, עוד טוענת המשיבה. ומכאן השיהוי שבהגשת העתירה 28/28/28

, אשר לא גילתה את כל העובדות לאשורן, להידחות על הסף מחמת חוסר ניקיון כפיים של העותרת

 .עלותה בניה ללא היתרלא הציגה מסמכים שבשליטתה ובנוסף ביצעה במקרקעין שבב

 

נטען , וכפי שהובהר, כי ככל שחל איחור במשלוח דרישת התשלום, לגופם של דברים טוענת המשיבה

, הרי שאיחור זה נבע מטעויות במרשם הזכויות של העותרת במרשם המקרקעין, כי לא חל איחור

מר , העותרתטעויות שאירעו כאשר בוצעו שינויים במרשם המקרקעין לאחר פטירת בעלה של 

המשיבה טוענת . כך שירשמו על שם העותרת, והעברת הזכויות שהיו רשומות על שמו, שמשון צצקס

ורק לאחר מכן ניתן היה לברר  8440כי העותרת תיקנה את הטעויות במרשם המקרקעין רק בשנת 

מאחר והטעויות במרשם הזכויות אצל . את הזכויות במקרקעין ולשלוח דרישות תשלום בהתאם

אין היא יכולה להיבנות מהרישום , רשם המקרקעין נבעו מהאופן בו רשמה העותרת את זכויותיה

 . המוטעה ומהעובדה שדאגה לתיקון רישום הזכויות במקרקעין באיחור

 

כאשר ארעו מספר , עוד טוענת המשיבה כי החבות בתשלום היטל סלילה התגבשה מאוחר יותר

א שבמסגרתה /732/פרסום למתן תוקף של תכנית ש: ובהםאירועים המהווים עילה לחיוב בהיטל 

משלוח דרישת תשלום המהווה אירוע מס ; הושלם תכנון הרחבה נוספת לנכס גובל במקרקעין

הוצאת צו הריסה לבניה שבוצעה ; 8442הגשת בקשה למתן היתר בניה במקרקעין משנת ; לכשעצמו

 . 34/0/8440בהתאם לגזר דין מיום , וזאת ללא היתר, במקרקעין

 

כאשר למעשה , טוענת המשיבה לזיקה מימונית לביצוע עבודות הסלילה, בכל הנוגע למימון הסלילה

ובתמורה , ן גולן כי החברה תבצע את עבודות הסלילה על חשבונה.א.הוסכם בין המשיבה לחברת כ
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הזכות י הרשות המקומית בדרך של קיזוז "למעשה מדובר במימון הסלילה ע. תופטר מתשלום היטל

 . ן גולן אל מול עלויות הסלילה בפועל.א.לגביית היטל פיתוח מחברת כ

 

( לרבות כתב תגובה לתשובת המשיבה)כ הצדדים את טיעוניהם בכתבי הטענות "הרחיבו ב, כאמור

 . לא מצאתי צורך לחזור על כל שנאמר אלא בעיקרי הדברים ובתמצית בלבד. ובטיעון בפני

 

 :דיון והכרעה

 .הן מטעמים דיוניים והן לגופו של עניין, להידחות דין העתירה

 

 גילוי פרטים-שיהוי בהגשת העתירה ואי

דבר דרישת התשלום הודע , כפי שעולה ממכלול המסמכים שהוצגו על ידי העותרת ועל ידי המשיבה

לכאורה , העותרת פנתה במכתב אל המשיבה. 8422לכל המאוחר בראשית חודש אוקטובר , לעותרת

לכל , ויש להניח כי דרישת התשלום הגיעה אליה, 23/24/22ר את מהות החיוב ביום כדי לבר

חודשים לאחר  20-דהיינו כ, 28/28/28העתירה הוגשה רק ביום . זמן לא רב קודם לכן, המאוחר

 .ל"מועד משלוח המכתב הנ

 

עתירה  קובעת כי, 8444 –א "התשס, (סדרי דין)לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים  3תקנה 

יום מיום שהחלטה פורסמה כדין או מיום  07-ולא יאוחר מ, לפי נסיבות העניין, תוגש בלא שיהוי

כי העותרת לא הגישה עתירה בתוך פרק , אין חולק. עליה הוא מבקש לעתור, שהעותר קיבל הודעה

לא  וממילא, לא הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת עתירה. ואף לא סמוך לכך, ימים 07הזמן של 

 .מכאן שהעתירה הוגשה תוך שיהוי ניכר. ניתנה החלטה בעניין זה

 

, או פניות בירור אל המשיבה/כי בכל פרק זמן זה הייתה עסוקה במשאים ומתנים ו, טענת העותרת

מ אינו מעכב מועדים "כי ניהול מו, כלל הוא. אין בה כדי לעצור את מירוץ הזמנים להגשת עתירה

או בנסיבות חריגות בהן ניתן למצוא צידוק , ן הסכימו על כך הצדדיםאלא אם כ, הקבועים בחוק

 : עמד על כך גם הנשיא ברק בציינו. לשהוי שבהגשת העתירה

   

אינו מוכן לראות בסירוב , עותר אינו יכול להתגבר על טענת שיהוי בכך שהוא מתעקש"

במקום דבר זה נכון הוא . וממשיך להתכתב עם הרשויות, שהוא מקבל סוף פסוק

אך דבר זה נכון גם במקום שהרשויות באדיבותן משיבות לפונה . שהפנייות הן חד צדדיות

אשר ממנו , במשא ומתן שכזה מגיע רגע מסוים. כי אין בידן לשנות החלטתן, שוב ושוב

פנייות נוספות הן מיותרות ואינן מועילות מבחינת החובה הראשונית , ואילך מחד גיסא

ממנו מתחילה לרוץ תקופת , ומאידך גיסא, משפט זה-ייה לביתלפנות לרשות לפני פנ

מילס ישראל  12024/צ "בג] "משפט זה-שיהוי שתעמוד בעוכרי העותר ברצותו לפנות לבית

 .[(2010) 818-813, 812, (2)ד לג"פ, שר האוצר' מ נ"בע

 :ראו עוד

 (8440.82.28ניתן ביום )[ פורסם בנבו], משרד הביטחון' היימן טוויל נ 402123/ץ "בג

  . (8444) 123( 3)ד נד"פ, שר הפנים' נסולימאני  011874/ץ "בג

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20410/78&Pvol=לג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20410/78&Pvol=לג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%208713/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207250/97&Pvol=נד
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כך למשל לא . העותרת גם לא גילתה את כל הפרטים הנדרשים לעניין, ואולם מעבר לאמור לעיל

לא גילתה העותרת כי בזמנו נחתם , כמו כן. למשיבה 23/24/22גילתה העותרת כי פנתה עוד ביום 

לפיו הוסכם במסגרת העברת זכויות , (87/2/00הסכם מיום )ן גולן .א.הסכם בין בעלה לבין חברת כ

כי משפחת צצקס תשא בכל ההיטלים והחיובים בגין חלקה , ן גולן.א.במקרקעין לחברת כ

 .במקרקעין

 

שעניינה , כי הוגשה על ידה פנייה למשיבה, לא גילתה העותרת ולא פירטה במסגרת עתירתה, כמו כן

וזאת , פ"לצורך החלפת שטחים בין שטח מסחרי ושצ, תוכנית איחוד וחלוקה מחדש של מקרקעין

 .כדי להסדיר בעיית גישה למתחם המסחרי באזור

 

מאחר ומדובר בפרטים שהם , יית העתירהל מהווה עילה בפני עצמה לדח"גילוי הפרטים הנ-אי

שדי בו כדי לדחות , גילויים מהווה חוסר ניקיון כפיים-ואי, חיוניים לבירור המחלוקת שבין הצדדים

 : ראו. את העתירה

[ פורסם בנבו], משרד הפנים -ישראל  מדינת' האד צבחי מחמד עטאאללה נ'ג 433021/צ "בג

(8441) ; 

 ; (8441)[ פורסם בנבו], משרד הפנים' ראיסה דמישב נ 420117/צ "בג

 ; (8443)[ פורסם בנבו], שר הפנים' נאדיה אלסעדי נ 432272/ץ "בג

מנהל מחוז חיפה במשרד לאיכות הסביבה ' מ נ"שמנים וכימיקלים בע. ש.ד 020040/ץ "בג

 ;(2002)[ פורסם בנבו], והממונה לפי חוק החומרים המסוכנים

 ; (2007)[ פורסם בנבו], לשכת עורכי הדין' ד נ"עו, שמואל סעדיה 073132/צ "בג

 .837( 3) אד מ"פ, שר התקשורת' חץ אלקטרוניקה נ 27023/צ "בג

 

 הזיקה המימונית שבין המשיבה לעבודות נשוא היטל הבנייה

מאחר ועבודות הבנייה , כי אין למשיבה את הזכות לדרוש תשלום היטל, העותרת טענה בעתירתה

צודקת . ולא הייתה כל זיקה מימונית בין המשיבה ובין העבודות שבוצעו, ן גולן.א.בוצעו על ידי כ

וזאת אם , מקומית אינה רשאית לגבות היטלים בגין ביצוע עבודות העותרת בטענה כי רשות

ל "או שלא הייתה כל זיקת מימון לביצוע העבודות הנ/העבודות לא בוצעו על ידי הרשות המקומית ו

 .אלא שכאן המצב שונה. בין הרשות המקומית לבין העבודות בגינן נגבה ההיטל

 

השתתפה , המשיבה, ואולם הרשות המקומית. דותן גולן ביצעה בפועל את העבו.א.אמנם חברת כ

כפי . ן גולן ובין המשיבה.א.וזאת בדרך של קיזוז חיובים כספיים בין חברת כ, במימון הסלילה

שנחתם ( לעתירה' נספח ד) 20/7/00ההסכם מיום , שעולה מההסכם שצירפה העותרת עצמה לעתירה

ואולם הרשות המקומית פטרה , ן את הבנייהן גול.א.מימנה כ, ן גולן.א.בין המשיבה לבין חברת כ

ן גולן מתשלום האגרות וההיטלים וכל תשלום אחר אשר התחייב בגין עבודות הסלילה .א.את כ

באופן שבו תרמה , מכאן שהרשות המקומית השתתפה במימון הסלילה(. להסכם 2.8סעיף )ל "הנ

, ן גולן.א.ורה להיות מחויבת כלקופת עבודות הסלילה סכום כספי שהוא שווי ההיטל בו הייתה אמ

מכאן שקיימת זיקה מימונית בין ביצוע עבודות הסלילה לבין . כפי חלקה במקרקעין שבאותו אזור

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203917/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%209775/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201156/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204409/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203731/95
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20413/85&Pvol=מא
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זכאית הרשות המקומית לגבות היטלים מבעלי הנכסים , וכפועל יוצא מכך, הרשות המקומית

 .בהתאם לחוק העזר, החבים בהיטל

 

 טענת ההתיישנות

אין חולק כי עבודות הסלילה עצמן בוצעו . הוא בטענה בדבר התיישנות החוב, לב לבה של העתירה

וזאת בשים לב , אלא שאין בכך כדי לגרום להתיישנות החוב. או בסמוך לכך 2007עוד בשנת 

 "(.חוק העזר: "להלן) 2022 –ז "התשמ, (סלילת רחובות)כרכור  –להוראות חוק עזר לפרדס חנה 

 

 :קובע כדלקמן, חיוב בעלי נכסים בהיטלו בשעניינ, לחוק העזר 7סעיף 

ישלמו היטל , מי שהיו בעת התחלת הסלילה הבעלים של נכס חייב בהיטל( א)"

היום שקבע  –" התחלת סלילה", לעניין זה; בהתאם להוראות חוק עזר זה

 .המהנדס כתאריך בו החלה העבודה לסלילת הרחוב

או נהרס בנין , ב בהיטלאם לאחר התחלת הסלילה נוספה בניה לנכס חיי( ב)

ישלמו הבעלים של הנכס בעת , שהיה קיים על הנכס והוקם בנין חדש במקומו

 .הבניה היטל בעד תוספת הבניה לפי חוק עזר זה

 "7-ו 0שיעור ההיטל ואופן תשלומו יהיו לפי הוראות סעיפים ( ג)

 

קובע , (8()ב)2כאשר סעיף  ,קובע את אופן חישוב ההיטל, שיעורי היטל סלילת כביששעניינו , 2סעיף 

או שנהרס בניין קיים , וזאת כאשר נוספה בנייה לנכס חייב בהיטל, אירועים היוצרים חבות בהיטל

 ([.ה)-ו( ד)סעיפים ]

 

כי תקום חבות לתשלום אם וכאשר מבקש הבעלים להעביר נכס , לחוק העזר קובע אף 1סעיף 

עוד מציין סעיף ([. ב)1סעיף ]למועד הרישום  כי אז יוקדם מועד התשלום, בלשכת רישום המקרקעין

 .ישולם היטל בעת מתן היתר בנייה, כי בעד תוספת בנייה ובנייה חדשה( ג)1

 

כי הגם שחבות בתשלום היטל סלילה קמה במועד התחלת , ללמוד מלשון הסעיף, אם כן, ניתן

יטלי סלילה נשאר החוב בגין ה, למעשה. הרי שהחבות אינה מתיישנת גם אם חולף זמן, הסלילה

ניתן לדרוש את תשלומו בהתרחשותם של אירועים המקימים חבות , ואם לא שולם, תלוי ועומד

תוספת בנייה או , התחלת בנייה, שינוי רישום זכויות במקרקעין: ל"מבין האירועים הנ. בתשלום

ויבו לפיו בעלי המקרקעין יח, מחוקק חוק העזר יצר מנגנון. הריסת מבנה בתחום המקרקעין

וזאת כאשר הם מבצעים שינוי , גם אם חלף זמן ממועד ביצוע עבודת הסלילה, בתשלום ההיטל

בין אם שינוי ברישום הזכויות במקרקעין ובין אם שינוי בדרך של בנייה או של , כלשהו במקרקעין

במנגנון הבא להבטיח תשלום בגין ההשבחה שיצרה הרשות המקומית בעת , למעשה, מדובר. הריסה

ישלם , המבצע עסקה או פעולת בנייה בנכס, באופן שבו בעל הנכס החב בהיטל, ללה את הכביששס

 .לרשות המקומית את ההיטל עבור ההשבחה שעשתה עבורו בדרך של סלילת הכביש

 

. 8440ביצעה העותרת שינוי ברישום הזכויות במקרקעין בשנת , כפי שעולה ממכלול הנסיבות שבפני

לא ניתן היה לשלוח , ודם להסדרת הרישום של הזכויות במקרקעין הרלוונטייםכי ק, נעיר לעניין זה
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רק . מאחר ולכאורה לא הייתה היא הבעלים הרשומים במקרקעין, אל העותרת את דרישת התשלום

, באופן שבו הוסדר רישום הזכויות במקרקעין, בוצעו תיקונים בפנקס הזכויות 8440החל משנת 

, מכאן שאירוע זה. רשמו המקרקעין הרלוונטיים על שמה של העותרתנ 82/1/40ולמעשה רק ביום 

 .וזאת בהתאם להוראות חוק העזר, הקים חבות בתשלום ההיטל, לכשעצמו

 

באופן שבו העותרת נרשמה כבעלת , נרשמה במרשם המקרקעין פרצלציה 83/2/24ביום , בהמשך

וכן נרשמה , ו ללא תמורה לבנהשהועבר, ר"מ 174-למעט זכויות בשטח של כ, 281זכויות בחלקה 

גם שינוי זכויות אלו יצר אירוע אשר מקים חבות בתשלום . 281הערת אזהרה בגין צו הריסה לחלקה 

 .ההיטל

 

. ה/732/מק/שמספרה תוכנית ש, עולה כי העותרת יזמה תוכנית איחוד וחלוקה מחדש, מעבר לכך

וכוללת איחוד וחלוקה מחדש , 27מטרת התוכנית המוצעת היא הסדרת גישה לשטח מסחרי מדרך 

המקים " אירוע מס"גם הוא מהווה , גם אירוע זה של תכנון מחדש. של המקרקעין בהסכמת הבעלים

 .חבות בתשלום היטל הסלילה בהתאם להוראות חוק העזר

 

ויש לראות את מתן היתר הבנייה , הוגשה בקשה להיתר בנייה 8442כי בשנת , על אלו יש להוסיף

. מכאן שגם אירוע זה יצר אירוע מס. לחוק העזר( ב)7כמשמעו בסעיף , לה לבניית נכסכביצוע פעו

עבור חלקו  8442שילם בנה של העותרת היטל סלילה בשנת , ולא בכדי, שככל הנראה, לעניין זה יוער

בשים לב , קם חיוב בתשלום ההיטל, ולצורך הבנייה, ומכאן ניתן ללמוד על כך שבעת ההיא, במתחם

 .לחוק העזר( ב)7והכל בהתאם להוראות סעיף , הבנייה החדשה לפעולת

 

הרי שבהתאם לחוק , והגם שמעת ביצוע עבודות הסלילה חלף זמן, אשר על כן ובסיכומו של דבר

הכל שפי שפורט , המקימים את העילה לדרישת תשלום החיוב, חלו אירועים מאוחרים יותר, העזר

לא חלף זמן המקים בסיס , צרים את החבות בתשלום ההיטלהיו, מעת שאירעו אירועי מס אלו. לעיל

 .לטענה בדבר התיישנות חוב

 

 :סיכום

 .כפי שחויבה, אני קובע כי העותרת חבה בתשלום בגין היטל סלילה, אשר על כן ובסיכומו של דבר

 

הרי שבעניין זה  –כי בעבר שולמו סכומים על חשבות היטל הסלילה , בכל הנוגע לטענת העותרת

כי על פי ההלכה , נזכיר לעניין זה. ל על העותרת להוכיח כי שילמה בגין הסלילה הרלוונטיתהנט

כי אז רשאית , הרי ככל שבוצעה סלילה נוספת, גם אם שולם בעבר סכום עבור סלילה, הפסוקה

עירית  248320/מ "ממ]הרשות המקומית לחייב את בעלי הנכסים הרלוונטיים בהיטל המתאים 

שגם אם שולם בעבר , מכאן([. 80.2.8428ניתן ביום )[ פורסם בנבו] מ"אשבד נכסים בע' ראש העין נ

או בגין ,  הרי שיש לברר האם סכום זה שולם קודם לביצוע עבודות הסלילה, הרחוק סכום כלשהו

הנטל בעניין זה מוטל על , בכל מקרה. עבור הסלילה החדשהאו שבוצע התשלום , סלילה קודמת

 .והעותרת לא המציאה כל ראיה לעניין זה, הטוען כי שילם בעבור הסלילה

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ממ%202314/10
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המוכיחים , ככל שיש כאלה, לעותרת פתוחה הדרך לפנות אל המשיבה ולהמציא מסמכים, עם זאת

אם תוצג , ה כפל תשלוםחזקה על הרשות המקומית כי לא תגב. את טענתה בדבר תשלום בעבר

 .בגין ביצוע אותה סלילה, בפניה אסמכתא כגון קבלה או אישור להעברת כספים בדרך זו או אחרת

 

 .כפי שחויבה, על העותרת לשלם את החוב בגין היטל הסלילה. העתירה נדחית, בכפוף לאמור לעיל

 

, ₪ 28,444ום כולל של בסכ, ובשכר טירחת עורך דינה, העותרת תשא בהוצאות המשיבה בעתירה זו

 .שישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל

 

 . כ הצדדים"המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לב
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