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  "מבוא העמקים"ומית לתכנון ובניה קועדה מ

  משיבהה                          נצרת עילית, 5ציפורן ' רח
  )נתבעתה(               

  תביעה כתובענה ייצוגית לאישור בקשה 
  2006-ו"התשס, י חוק תובענות ייצוגיות"עפ

  

  ובבקשהדדים בתביעה הצ–מבוא 

 יקנעם 44/1יטל אב'  חדרים הנמצאת ברח4בת היו הבעלים של דירה , ם בני זוגשהינ, יםהמבקש 1

 11070ובמינהל מקרקעי ישראל והידועה כגוש ) בניהול מיוחד(מ "בולוס גד בע -עילית הרשומה ב

 31 – 198מגרש  – 38חלקה חדש במינהל ' מס (54, 55, 56לקות  ח)12566גוש חדש במנהל ' מס(

 .")יםהמבקשדירת  "-להלן(

 .ועדה מקומית לתכנון ובנייה האחראית לישוב יקנעם עיליתהמשיבה הינה  2

 .טקסלרה "את דירת המבקשים לה 28.5.09כרו ביום המבקשים מ 3

 .'אכנספח  לבקשה זוהעתק מהסכם המכר מצורף 

ש הקונים למעט "רת הדירה עבגין מכירת הדירה קיבלו המבקשים את כל האישורים הנדרשים להעב 4

 .את אישור המשיבה

ח מתוך סכום התמורה בגין מכירת " ש60,000הואיל וטרם נתקבל אישור המשיבה הופקדו סך של  5

 .מ לטובת המבקשים"י הח"הדירה בחשבון נאמנות מיוחד שנפתח ע

היטל בתשלום טקסלר ה "ש ה"המשיבה מתנה את מתן אישורה להעברת הזכויות בדירת המבקשים ע 6

 .השבחה

 .'ב כנספחלבקשה זו ף מצור 9.11.09מיום המשיבה  העתק ממכתב

ישוב שהממשלה המבקשים טוענים כי הם פטורים מהיטל השבחה הואיל והישוב יקנעם עילית הינו  7

 . וההכרזה הינה בתוקף" שכונת שיקום"כעל  1991בשנת הכריזה עליו 

לא תחול  "1965 –ה "ק התכנון והבניה התשכלתוספת השלישית לחו) 1)(ב(19על פי סעיף לפיכך  8
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השבחה במקרקעין למגורים המצויים ) 1( :חובת תשלום היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלה

 ".כל עוד ההכרזה בתוקף, בישוב או בחלק ממנו שהממשלה הכריזה עליו כעל שכונת שיקום

, פנחס גלדקוב, וביץכתבו המחברים הנריק רוסט) 1996, הוצאת אוריאן" (היטל השבחה"בספרם  9

  :כדלקמן 703בסעיף  1996הוצאת אוריאן , אביהו פרידמן, אריה קמיל

ידי משרד -והטיפול המנהלי מתבצע על, ידי הממשלה-מוכרזת על" שכונת שיקום"

הוראת הפטור אינה . הפטור בא לסייע בשיקום השכונות שהוכרזו. השיכון והבינוי

הקלה או שימוש , השבחה בעקבות תכניתוהיא חלה על , מגבילה את סוגי ההשבחה

הפטור ניתן באופן גורף . התנאי היחיד הוא כי המקרקעין מיועדים למגורים. חורג

בדרך זו ניתן . והוא אינו מתייחס למצבו הכלכלי של הבעלים של המקרקעין, לאזור

הקונים קרקע בשכונת שיקום , הפטור חל גם יזמים. לשקם בבת אחת שכונה שלימה

  .ם לאישור תכנית משביחהופועלי

...  

  שיקום פיזי ושיקום חברתי

של מבני " שיקום חברתי", של בנייה" שיקום פיזי. "קיימים שני סוגים של שיקום

גם , ולפיכך הפטור מהיטל השבחה חל, "שכונת שיקום"בהגדרת הפטור נאמר . ציבור

  )נ. י–מ "הדגשת הח( .אם ההכרזה היא לשיקום פיזי או לשיקום חברתי בלבד

באגף שיקום השכונות במשרד השיכון והבינוי יש מחלקה אחת אשר עוסקת בשיקום 

העוסקת בשיקום , ומחלקה אחרת, פיזי מול הדיירים והמנהלות המחוזיות והשכונתיות

  .מועדונים וכדומה, חברתי של בתי ספר

 "שכונת שיקום"הכרזת הישוב יקנעם עילית כ

 לכלול את הישוב יקנעם עילית 1481' ל בהחלטה מס החליטה ממשלת ישרא23.6.1991ביום  10

 .במסגרת פרויקט שיקום השכונות

מצורף , מ ממזכירות הממשלה"כפי שנמסרה לח, 23.6.1991העתק מהחלטת ממשלת ישראל מיום 

 .'גכנספח לבקשה זו 

את פעולת , 1998החל משנת ,  לצמצם3325'  החליטה ממשלת ישראל בהחלטה מס22.2.1998ביום  11

השיקום החברתי נותר . "פיזי בלבד" מבחינה יקנעם עיליתיקט השיקום באזור הבניה החדשה בפרו

משמע הישוב יקנעם עילית . בכל הישוב והשיקום הפיזי הינו בכל הישוב למעט במתחם הבניה החדש

 ".שכונת שיקום" כ1991עדיין מוכרז מאז שנת 

מצורף , מ ממזכירות הממשלה"ה לחכפי שנמסר, 22.2.1998העתק מהחלטת ממשלת ישראל מיום 
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 .'דכנספח לבקשה זו 

ונות הכלולות כה על רשימת כל השל חוזרת הממש22.2.1998יצוין כי בסוף החלטה הממשלה מיום  12

 ." כל הישוב–יקנעם עילית "בפרויקט שיקום השכונות ובכלל זה 

לול בפרויקט שיקום יצוין כי גם באתר האינטרנט של משרד השיכון מופיע הישוב יקנעם עילית ככ 13

 .השכונות

  .'הכנספח  לבקשה זוהעתק מתוך אתר האינטרנט של משרד השיכון מצורף 

מ פנה למשרד השיכון בבקשה לקבל אישור תקף בדבר הכללת הישוב יקנעם עילית "יצוין כי הח 14

 .מ תשובה בכתב"ואולם משרד השיכון נמנע מלתת לח" כשכונת שיקום"המוכרזים ברשימת הישובים 

  .'כנספח ו לבקשה זומצורף  7.3.10מ מיום "עתק ממכתב החה

מ "כי קיבלה את מכתב החמ "גלזר ממשרד השיכון אשר אישרה בפני הח' מ שוחח עם גב"יצוין כי הח 15

גלזר ' גב. " שכונת שיקום"המוכרזים כהמשך הכללת יקנעם עילית ברשימת הישובים וכן אישרה את 

 .ביקנעם עיליתלמגורים חה אמור לחול על בעלי הנכסים השבמהיטל מ כי אכן הפטור "אשרה לח

  .מ כי הוא יקבל תשובה ממנהלת המחלקה ואולם עד כה טרם נתקבלה תשובה"גלזר הודיעה לח' גב 16

 הטענות המשפטיות

  שהיו או הינם בעלי מקרקעין,המבקשים טוענים כי דרישת תשלום היטל ההשבחה מהם ומאחרים 17

 הינה מנוגדת לחוק ,ם עילית המיועדים למגורים או שמשמשים למגוריםהנמצאים בתחומי הישוב יקנע

 הואיל והישוב יקנעם 1965 –ה "לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ) 1)(ב(19ולסעיף 

 ".שכונת שיקום"עילית הינו 

 מהם ומאחרים ,דרישת תשלום היטל ההשבחהוהמבקשים טוענים כי גביית תשלום היטל השבחה  18

) 1)(ב(19סעיף  הינה מנוגדת ל,ים למגוריםמשו הינם בעלי נכסים המיועדים למגורים או שמששהיו א

 .1965 –ה "לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ

המבקשים טוענים כי המשיבה אף דורשת תשלום היטל השבחה מבעלי מקרקעין למגורים שרכשו את  19

 . דירותיהם בלשכת רישום המקרקעיןנכסיהם לפני שנים מספר והיום מבקשים לרשום את

 .'זכנספח  לבקשה זוה ליטמנוביץ מצורף "העתק ממכתב ששלחה המשיבה לה

י בית המשפט הינה טובה "עילת תביעה אישית שסיכוייה להתקבל עהם  כי יש לנים טועיםהמבקש 20

בה כיום גו, )יקנעם עיליתבעלי מקרקעין למגורים ב( גבתה בעבר מאחריםנוכח העובדה כי המשיבה 

בעלים (ומבקשת לגבות מאחרים ומהם עצמם , )יקנעם עיליתבעלי מקרקעין למגורים ב( מאחרים

 .היטל השבחה ,)לים בעבר של מקרקעין למגורים ביקנעם עיליתעבהווה או ב

 היטלי השבחה ששולמו לה גורפת המשיבה לכיסה בניגוד לדיןבשבע השנים האחרונות יוצא אפוא ש 21
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מתן הקלה או , עקב אישור תכניתביקנעם עילית הנמצאים למגורים  של מקרקעין עליית שוויים בגין

 לתוספת 1 והכל העת מימוש זכויות כאמור בסעיף בגין בניה חדשהלרבות  שימוש חורג התרת

 .השלישית לחוק התכנון והבניה

ים למען הסר ספק טוענים המבקשים כי גם בנית מבנים חדשים על קרקע בתולה המיועדת למגור 22

 :703בסעיף ) 1996, הוצאת אוריאן" (היטל השבחה"ראה  .פטורה מתשלום היטל השבחה

והוא אינו מתייחס למצבו הכלכלי של הבעלים של , הפטור ניתן באופן גורף לאזור

, הפטור חל גם יזמים. בדרך זו ניתן לשקם בבת אחת שכונה שלימה. המקרקעין

  . תכנית משביחההקונים קרקע בשכונת שיקום ופועלים לאישור

  התביעה הייצוגית 

 עילה בתביעה המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או הם כי אין ספק כי יש לנים טועיםהמבקש 23

ויש אפשרות ;  בשם אותה קבוצה-משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

 כלפי כל חברי הקבוצה סבירה וטובה להכרעה בתובענה לטובת חברי הקבוצה ומאחר והמשיבה פעלה

 .תוך הפרת החוק, בניגוד לדין

 לתוספת השנייה לחוק 11סעיף למען הסר ספק טוענים המבקשים כי יש להם עילת תביעה אישית לפי  24

הגם שלא שילמו עדיין את היטל , המאפשרת הגשת תביעת השבה בלבד נגד רשות, תובענות ייצוגיות

 .ההשבחה הנדרש מהם

)  תל אביבמנהליים) (8162/06א "בש (2328/99 א -ית המשפט הנכבד להמבקשים מפנים את ב 25

  :שבו נאמר כדלקמן  אביב–עיריית תל  נגד טיומקין חגי

  :וזו לשון הסעיף המסמיך

  :אם זו, ש מוסמך לדון"ביהמ

אגרה או תשלום חובה , כמס , תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין " 

  ".אחר

שהתביעה היחידה אותה ניתן להגיש , המסקנה המתבקשת היא, מהבחינה הלשונית

ולא ניתן , היא רק תובענה להשבת כספים, כנגד רשות לאור חוק התובענות החדש

  .דין הצהרתי או צו עשה-להגיש בקשה למתן פסק

כמו גם תכלית חוק התובענות , בחינת גישת הפסיקה למתן פסקי דין הצהרתיים

בר מטרות החוק לקבוע כללים אחידים לעניין הגשה  לעיל בד1הייצוגיות בסעיף 

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה : " וכן ש, וניהול של תובענה ייצוגית

מביאים לידי המסקנה כי רק העילות )  לחוק3סעיף ..." (כמפורט בתוספת השניה



          

5        

 זו לדיון בסוגיה(י החוק "הינן עילות התביעה עפ,  לתוספת השניה11המנויות בסעיף 

 בן ישי נ 109/06) א"ת(מ "ת-ראה החלטתי ב, ד הצהרתי"בהרחבה בהקשר למתן פס

  ).פורסם בנבו(עיריית לוד ' 

  .סעיף זה יוצר ייחוד הסעד בתביעה כנגד רשות: במילים אחרות

,  מה הדין כשהמבקש לא שילם בפועל את הוצאות האכיפה- נותרה לדיון השאלה 

יתן לאמור שיש פה תביעה להשבה של כספים התיאור הרעיוני לא נ ומכאן שברמת

  .ששולמו

  -התשובה לכך היא כפולה 

  -הראשונה 

; זה רק עצם הביצוע, ומה שנדחה באמצעות צו שיפוטי, החיוב לתשלום כבר נקבע

וזה גם מה שיקרה אם , אלמלא צו זה היו הכספים אצל הרשות ולא אצל המבקש

  .בקשתו תידחה

  :י קריאתו כך"במקרה מעין זה נראה שיש לפרש את הסעיף ע

  . כספים ששולמו לרשות או שהרשות חייבה את האזרח בתשלומים והם טרם שולמו

לממש את " בזכותה"ו, י הרשות"מכיוון שצו המניעה לא פגם בהטלת החיוב ע

ה אין לאמור כי צו המניעה שמקפיא מצב גבי, ולמעשה על כך מלין המבקש, החיוב

  . משפיע על זכותו המהותית-, אבל לא מצב חיוב

  -השנייה 

רשאי בית המשפט להחליף תובע ייצוגי בתובע ) 1)(ג(8כיום לפי הוראות סעיף 

כך , ולענייננו בכזה שכבר שילם את הוצאות הגביה בגין קנסות חניה; ייצוגי אחר

 לא -, ה לתוספת השניי11שתביעת ההשבה גם לפי מילותיו המפורשות של סעיף 

  .נשללה ממנו

  . הצירוף אינו נחוץ-, לאור תשובתי הראשונה לנושא

  -מסקנת ביניים 

 2/4/04 - 10/8/04יש אפשרות עקרונית להגשת תובענה ייצוגית בגין התקופה 

בין אם הוצאות , גם לעניין קנסות חניה, הוצאות אכיפה שנגבו שלא כדין להשבה של

  .בפנקסי המשיבה וטרם נגבואלה נגבו בפועל ובין אם רק חויבו 

הנכונה ,  כי הגשת התביעה בדרך של תובענה ייצוגית הינה הדרך הנאותה היעילהנים טועיםהמבקש 26

שכן המדובר בציבור גדול המונה , וההוגנת ביותר לדון בסוגיה זו ולהכריע במחלוקת בנסיבות העניין
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ין בו כדי להצדיק הגשת תובענה אנשים שלהם נגרם נזק דומה ששיעורו ביחס לכל אחד מהם אמאות 

הליך התביעה הייצוגית מאפשר . שכן עלויות ההתדיינות המשפטית עבור כל יחיד הינן גבוהות, אישית

ובכך למנוע הגשת תביעות של , לרכז את תביעותיהם נגד המשיבה בגין אותה עילה בעובדה ובדין

 . לקוחות המשיבהעשרות ומאות 

המשיבה גובה ותגבה כספים שלא ימשך מצב לפיו , טרס ציבורי מובהק כי קיים איננים טועיםהמבקש 27

  .שלא מגיעים לה

הינו משאר חברי הקבוצה את שגזלה המשיבה השיב לומהם למנוע את הגזל הכספי  יםאינטרס המבקש 28

ששילמו או לקוחות המשיבה , וקיימת קבוצה הומוגנית של תובעים, אינטרס זהה לכלל חברי הקבוצה

 היטלי השבחה בגין נכסי המגורים שלהם או שמכרו לאחרים ובגין המכירה הם נדרשים לשלם

 .נדרשים לשלם היטל השבחה

 לייצג את עניינם יםיכולם  זהה לעניינם של כל יתר חברי הקבוצה והם כי ענייננים טועיםהמבקש 29

קבוצה הההוגנת וההולמת את עניינם של כל חברי ,  בדרך היעילההםבתביעה זאת באמצעות פרקליטי

 ממחדלי ונפגעם ה כי יםהמבקשנים בהקשר זה טוע. קבוצהוסיכויי התביעה טובים לטובת כל חברי ה

 נאמנה את אינטרס כלל חברי םימייצגם ומשכך ה, המשיבה באותו אופן שנפגעו יתר חברי הקבוצה

  .קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב. הקבוצה

 על עצמו לסייע ליתר ולקח תודעה חברתית שיבעלים המקיימים אורח חיים דתי הינם אנשים המבקש 30

יוכלו לקבל חזרה לידיהם חברי הקבוצה ששילמו היטל השבחה חברי הקבוצה בדרך הולמת על מנת ש

 יקנעם עיליתלגרום למניעת גביית היטל השבחה בישוב על מנת  ואת הכספים אשר מגיעים להם

 .ועקב הדרישה נמנע מהם להעביר את רישום הנכס שמכרו לקונה,  כפי שנדרש מהמבקשיםדבעתי

תום . לטובת כלל חברי הקבוצה,  מתוך אמונה בה ובהצלחתהבתום לב ם את תובענתוהגישים המבקש 31

בשעה שבשל אי , י המשיבה" עים נזקמו נגרם עצמים מתבטא בכך כי למבקשים של המבקשםליב

. מ בחשבון נאמנות" אצל החםמעוכב כספ, דירת המבקשיםעברת הזכויות בהה לקבלת אישור המשיב

 . אינטרס לגיטימי לקבלת הסעדים הנדרשיםהםולפיכך יש ל

דין יוסי נקר מיקנעם -משרד עורכי: רכי דין בתיק זה באמצעות שני משרדי עויםצגמיויו  יהיםהמבקש 32

 עוסקים יםד המייצגים את המבקש"עוהכל . עילית וכן משרד עורכי הדין אפרים גלסברג מחיפה

 שלום 8918/06א "בש( ואשר זכו בעבר בתביעה ייצוגית שהגישו בייצוג משפטי שוטף בבתי משפט

 .)מ" בעל לישראקחברת הדל, וך נגד הגלילנחיפה יואב חי ח

 :הגדרת הקבוצה

 : כי הקבוצה המיוצגת מורכבת מםהמבקשים טועני 33

, או המשמשים למגורים/מקרקעין המיועדים ו,  יקנעם עיליתכל בעלי המקרקעין הנמצאים בישוב  .א
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י המשיבה בגין "אשר שילמו או נדרשו לשלם היטל השבחה ע, בין לבניה חדשה ובין לבניה קיימת

ולרבות  1965 –ה "התשכ לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה 1מימוש זכויות כאמור בסעיף 

 שימוש חורג מתן הקלה או התרת, עקב אישור תכניתלמגורים עליית שוויים של מקרקעין בגין 

 ,וכן

כל בעלי המקרקעין בישוב יקנעם עילית אשר נדרשים לשלם היטל השבחה כתנאי להעברת   .ב

 לתוספת השלישית לחוק התכנון 1זכויותיהם במקרקעין וכתנאי מימוש זכויות כאמור בסעיף 

 .1965 –ה "התשכוהבניה 

 .מאותהקבוצה ב את מספר חברי כים מערייםהמבקש 34

  התקופה הרלבנטית לתובענה הייצוגית, ישוב הנזק לתובענה הייצוגיתח

 שימוש בנתונים שמרניים ונמוכים במיוחד יםהמבקשושים הייצוגית עתובענה לשם חישוב הנזק ל 35

 :כדלקמן

בשבע השנים האחרונות ביקנעם עילית בגין שלא כדין היטל ההשבחה נגבה כי  כים מערייםהמבקש  .א

 ;שימוש חורג מתן הקלה או התרת, שוויים של מקרקעין עקב אישור תכניתעליית 

ששילם , המיועד או ששימש למגורים, המבקשים מעריכים כי בממוצע נגבה מכל בעל מקרקעין  .ב

 .ח בממוצע" ש30,000סך של  היטל השבחה בישוב יקנעם עילית

 . ח" ש3,000,000לפיכך המבקשים מעריכים את סכום התובענה על הצד הנמוך בסך של   .ג

הייצוגית הינה מיום תובענה ל למען הזהירות בלבד לקבוע כי התקופה הרלוונטית ו יבקשיםהמבקש  .ד

 –להלן  ()משך תקופה של שבע שנים בשל התיישנות (ועד למועד הגשת תובענה זו 19.3.2003

  את הזכות להאריך את תקופה זו וכתוצאהם לעצמים שומריםהמבקש. ")התקופה הרלבנטית"

היטל ההשבחה  תמשיך לגבות את המשיבההייצוגית ככל שתובענה המכך גם להגדיל את סכום 

 . לעשות כןם רשאיםאינם הבשעה שבגין מקרקעין למגורים עילית ביקנעם 

לכלל חברי שמרניים במיוחד לצורך הגדרת הסעדים והנזקים עולה כי נעשה שימוש בנתונים   .ה

 .הקבוצה

הן , יםידי המבקש- לקבוצה הינו גדול הרבה יותר מהנזק המוערך עללא מן הנמנע כי הנזק האמיתי  .ו

 .מבחינת הגדרת התקופה והן מבחינת הגדרת רכיבי הנזק וגודל הקבוצה

.  לתביעה זו מהמשיבהםהרלבנטיילקבלת נתונים ומסמכים  ים המבקשובמהלך המשפט יעתר  .ז

גודל : רכיבים הנדרשיםי הגדרת כל אחד מה" לתקן את התביעה עםעל זכות ים שומריםהמבקש

כי , ניםעוט יםהמבקש .או העילות הנתבעות/הסעדים המבוקשים ו ,הנזק שנגרם, מיהותה, קבוצה

מהם ניתן לחשב , בידי המשיבה הנתונים המדויקים באשר לנזקו ולנזקם של כל חברי הקבוצה
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 . חברי הקבוצהבדיוק את הנזק של כל

ם התובענה הייצוגית ככל שיתקבלו נתונים שונים המבקש שומר לעצמו את הזכות להגדיל את סכו  .ח

  .מהמשיבה

   ים מייצגיםגמול למבקש

ריכוז החומר הדרוש לקראת בבירורים וב,  בהגשת התביעה הייצוגיתו וטרחמו יזיםמאחר והמבקש 36

 יםלמבקשהולם  גמול יםהייצוגית לקבוע למבקשתובענה תבקש בית המשפט במסגרת הי, הגשתה

  .יםמייצג

  ד "ט עו"שכ

 יםד באחוז הולם מהסכומים שייפסקו למבקש"ע את שכר טרחת עוהולקבגם תבקש יבית המשפט  37

 . הייצוגיתתובענה ולטובת כל חברי הקבוצה אשר לטובתם מוגשת ה

  הסעדים המבוקשים 

 כתביעה ייצוגית עבור יםאשר על כן בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר ולהכיר בתביעת המבקש 38

 :כי עילות התובענה הייצוגית הינן כדלקמןקבוע ולהמוגדרת לעיל הקבוצה 

 רשות 1761/02א "ראה ע. 1979-ט"תשל, חוק עשיית עושר ולא במשפט ל1הפרת הוראת סעיף   .א

 . עירית ירושלים נגד שירותי בריאות כללית564/04א "ע, מ"העתיקות נגד מפעלי תחנות בע

 .פי פקודת הנזיקיןלרשלנות   .ב

 .הטעיה  .ג

 .הפרת חובה חקוקה  .ד

 .1965 –ה "לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ) 1)(ב(19 סעיף הפרת  .ה

 .הפרת כל הוראה אחרת שבדין בהתאם לשיקול דעת בית המשפט  .ו

 -ו "התשס, פי הסמכות המוקנית בחוק תובענות ייצוגיות-להורות עלכן יתבקש בית המשפט הנכבד  39

 ובמקומונים מיים בשפה העברית כי ההחלטה בבקשה זו ונוסחה יפורסמו בשני עיתונים יו2006

וכן ליתן הוראות נוספות כפי שימצא בית הדין הנכבד לנכון וכן , המתפרסמים בישוב יקנעם עילית

 .לקבוע כי המשיבה תשא בהוצאות הפרסום

  :ליתן את הסעדים כדלקמןכן מתבקש בית המשפט הנכבד  40

בתקופה ששילם ה השבחההיטל את לחייב את המשיבה להחזיר לכל אחד מחברי הקבוצה   .א

 ,הרלבנטית בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק וכן

חייב את המשיבה להימנע מלהתנות את אישורה להעברת זכויות במקרקעין למגורים בישוב ל  .ב
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" שיקוםשכונת " כיקנעם עיליתב ויקנעם עילית בתשלום היטל השבחה וזאת כל עוד הכרזת היש

 , וכןבתוקף

  ,כן ודעת בית המשפט הנכבדכל סעד אחר לפי שיקול ליתן   .ג

 בהגשת ובגין הטרחה שטרחלעיל  פיצוי כספי הולם כאמור יםלחייב את המשיבה לשלם למבקש  .ד

  ,כןו בשים לב גם להיקף וכמות הנוגעים בדבר, התובענה והוכחתה

כאמור לעיל ד בתביעה הייצוגית "ט עו"לחייב את המשיבה בתשלום הוצאות משפט בצרוף שכ  .ה

, בשים לב גם לכמות הנוגעים בסוגיה שההליך מעורר והכל יתרשי הצמדה ורבמ הפ.ע.ובצרוף מ

מיוצגים לשאלות והנושאים העקרוניים שהתובענה מעוררת ודנה בהם ומידת השפעתה על קבוצת ה

 .וכן הטרחה שהושקעה בהכנת התביעה וניהולה

 .לבקשה זו מצורף תצהיר המבקש 41

 

            
  ד"עו, יוסי נקר    

 יםקשמבכ ה"ב     



    בנצרתמנהליים לענייניםמשפט הבבית 
 
  

  027976190ז "    עודד שלם ת   :בעניין
   024438848 ז"    יפעת שלם ת

   ד אפרים גלסברג"או עו/ד יוסי נקר ו"כ עו"י ב"ע
  ד נסים חורי"או עו/ו

  דין-שכתובתם המשותפת לקבלת כתבי בי
   יקנעם56/3אביטל 
  יםהתובע                                      9890307-04פקסימיליה , 9591479-04: טלפון

  נ  ג  ד
  

  "מבוא העמקים"ועדה מקומית לתכנון ובניה 
  נתבעתה                                    נצרת עילית, 5ציפורן ' רח

  

  כתב תביעה
  
  
 

במצורף לתביעה זו מוגשת בקשה לאישור .  כנגד הנתבעתיםהפרטנית של התובעם מוגשת בזאת תביעת

 .2006 -ו " תשס– כתביעה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות ים של התובעםביעתת

  ובבקשה הצדדים בתביעה–מבוא 

 יקנעם עילית 44/1יטל אב'  חדרים הנמצאת ברח4היו הבעלים של דירה בת , ם בני זוגשהינ, תובעיםה 1

גוש חדש ' מס (11070ה כגוש ובמינהל מקרקעי ישראל והידוע) בניהול מיוחד(מ "בולוס גד בע -הרשומה ב

דירת  "-להלן (31 – 198 מגרש – 38חלקה חדש במינהל ' מס (54, 55, 56חלקות ) 12566במנהל 

 ")תובעיםה

 .ועדה מקומית לתכנון ובנייה האחראית לישוב יקנעם עילית הינה נתבעתה 2

 .ה טקסלר" את דירת התובעים לה28.5.09התובעים מכרו ביום  3

 .'אכנספח ורף לכתב תביעה זה העתק מהסכם המכר מצ

ש הקונים למעט את "בגין מכירת הדירה קיבלו התובעים את כל האישורים הנדרשים להעברת הדירה ע 4

 .אישור הנתבעת

ח מתוך סכום התמורה בגין מכירת הדירה " ש60,000הואיל וטרם נתקבל אישור הנתבעת הופקדו סך של  5

 . התובעיםמ לטובת"י הח"בחשבון נאמנות מיוחד שנפתח ע

 .ה טקסלר בתשלום היטל השבחה"ש ה"הנתבעת מתנה את מתן אישורה להעברת הזכויות בדירת התובעים ע 6

 .' בכנספחכתב תביעה זה מצורף ל 9.11.09העתק ממכתב הנתבעת מיום 

התובעים טוענים כי הם פטורים מהיטל השבחה הואיל והישוב יקנעם עילית הינו ישוב שהממשלה הכריזה  7

 . וההכרזה הינה בתוקף" שכונת שיקום" כעל 1991נת עליו בש



  2

לא תחול חובת  "1965 –ה "לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ) 1)(ב(19על פי סעיף לפיכך  8

השבחה במקרקעין למגורים המצויים בישוב או ) 1( :תשלום היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלה

 ".כל עוד ההכרזה בתוקף, יקוםבחלק ממנו שהממשלה הכריזה עליו כעל שכונת ש

אריה , פנחס גלדקוב, כתבו המחברים הנריק רוסטוביץ) 1996, הוצאת אוריאן" (היטל השבחה"בספרם  9

  :כדלקמן 703בסעיף  1996הוצאת אוריאן , אביהו פרידמן, קמיל

ידי משרד השיכון -והטיפול המנהלי מתבצע על, ידי הממשלה-מוכרזת על" שכונת שיקום"

הוראת הפטור אינה מגבילה את סוגי . הפטור בא לסייע בשיקום השכונות שהוכרזו. והבינוי

התנאי היחיד הוא . הקלה או שימוש חורג, והיא חלה על השבחה בעקבות תכנית, ההשבחה

והוא אינו מתייחס למצבו , הפטור ניתן באופן גורף לאזור. כי המקרקעין מיועדים למגורים

הפטור . בדרך זו ניתן לשקם בבת אחת שכונה שלימה. הכלכלי של הבעלים של המקרקעין

  .הקונים קרקע בשכונת שיקום ופועלים לאישור תכנית משביחה, חל גם יזמים

...  

  שיקום פיזי ושיקום חברתי

. של מבני ציבור" שיקום חברתי", של בנייה" שיקום פיזי. "קיימים שני סוגים של שיקום

גם אם ההכרזה , פיכך הפטור מהיטל השבחה חלול, "שכונת שיקום"בהגדרת הפטור נאמר 

  )נ. י–מ "הדגשת הח (היא לשיקום פיזי או לשיקום חברתי בלבד

באגף שיקום השכונות במשרד השיכון והבינוי יש מחלקה אחת אשר עוסקת בשיקום פיזי 

העוסקת בשיקום חברתי של , ומחלקה אחרת, מול הדיירים והמנהלות המחוזיות והשכונתיות

  .מועדונים וכדומה, בתי ספר

 "שכונת שיקום"הכרזת הישוב יקנעם עילית כ

 לכלול את הישוב יקנעם עילית במסגרת 1481'  החליטה ממשלת ישראל בהחלטה מס23.6.1991ביום  10

 .פרויקט שיקום השכונות

כתב מצורף ל, מ ממזכירות הממשלה"כפי שנמסרה לח, 23.6.1991העתק מהחלטת ממשלת ישראל מיום 

 .'גכנספח תביעה זה 

את פעולת , 1998החל משנת ,  לצמצם3325'  החליטה ממשלת ישראל בהחלטה מס22.2.1998ביום  11

השיקום החברתי נותר בכל . "פיזי בלבד" מבחינה יקנעם עיליתפרויקט השיקום באזור הבניה החדשה ב

ישוב יקנעם עילית עדיין משמע ה. הישוב והשיקום הפיזי הינו בכל הישוב למעט במתחם הבניה החדש

 ".שכונת שיקום" כ1991מוכרז מאז שנת 

כתב מצורף ל, מ ממזכירות הממשלה"כפי שנמסרה לח, 22.2.1998העתק מהחלטת ממשלת ישראל מיום 
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 .'דכנספח תביעה 

ונות הכלולות כ חוזרת הממשלה על רשימת כל הש22.2.1998יצוין כי בסוף החלטה הממשלה מיום  12

 ." כל הישוב–יקנעם עילית "שכונות ובכלל זה בפרויקט שיקום ה

 .יצוין כי גם באתר האינטרנט של משרד השיכון מופיע הישוב יקנעם עילית ככלול בפרויקט שיקום השכונות 13

  .'הכנספח העתק מתוך אתר האינטרנט של משרד השיכון מצורף לכתב תביעה זה 

בדבר הכללת הישוב יקנעם עילית ברשימת מ פנה למשרד השיכון בבקשה לקבל אישור תקף "יצוין כי הח 14

 .מ תשובה בכתב"ואולם משרד השיכון נמנע מלתת לח" כשכונת שיקום"הישובים המוכרזים 

  .'כנספח ו מצורף לכתב תביעה זה 7.3.10מ מיום "העתק ממכתב הח

 וכן מ"מ כי קיבלה את מכתב הח"גלזר ממשרד השיכון אשר אישרה בפני הח' מ שוחח עם גב"יצוין כי הח 15

גלזר אשרה ' גב" . שכונת שיקום"אישרה את המשך הכללת יקנעם עילית ברשימת הישובים המוכרזים כ

 .ביקנעם עיליתלמגורים מ כי אכן הפטור מהיטל השבחה אמור לחול על בעלי הנכסים "לח

 . מ כי הוא יקבל תשובה ממנהלת המחלקה ואולם עד כה טרם נתקבלה תשובה"גלזר הודיעה לח' גב 16

 נות המשפטיותהטע

 שהיו או הינם בעלי מקרקעין הנמצאים ,התובעים טוענים כי דרישת תשלום היטל ההשבחה מהם ומאחרים 17

 הינה מנוגדת לחוק ולסעיף ,בתחומי הישוב יקנעם עילית המיועדים למגורים או שמשמשים למגורים

ב יקנעם עילית הינו  הואיל והישו1965 –ה "לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ) 1)(ב(19

 ".שכונת שיקום"

מהם ומאחרים שהיו או , התובעים טוענים כי גביית תשלום היטל השבחה ודרישת תשלום היטל ההשבחה 18

לתוספת ) 1)(ב(19הינה מנוגדת לסעיף , הינם בעלי נכסים המיועדים למגורים או שמשמשים למגורים

 .1965 –ה "השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ

ם טוענים כי הנתבעת אף דורשת תשלום היטל השבחה מבעלי מקרקעין למגורים שרכשו את נכסיהם התובעי 19

 .לפני שנים מספר והיום תובעים לרשום את דירותיהם בלשכת רישום המקרקעין

  .'כנספח זה ליטמנוביץ מצורף לכתב תביעה זה "העתק ממכתב ששלחה הנתבעת לה

 תשלומים שאינם מגיעים לה ובכך מנועת מהם לקבל את כספם הדורשת מהם, התובעים טוענים כי הנתבעת 20

, חוק עשיית עושר ולא במשפט ל1סעיף מעוולת כלפיהם בניגוד ל, מ"ש הח"המופקד בחשבון נאמנות ע

לתוספת ) 1)(ב(19הפרת סעיף תוך הפרת חובה חקוקה ו, בהטעיה, נוהגת כלפיהם ברשלנות, 1979-ט"תשל

 .1965 –ה "התשכהשלישית לחוק התכנון והבניה 
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  הסעדים המבוקשים 

  :אשר על כן בית המשפט הנכבד יתבקש ליתן את הסעדים כדלקמן 21

 ,ה טקסלר וכן"יתן לתובעים אישור להעברת זכויותיהם לה לנתבעתחייב את הל  .א

הימנע מלהתנות את אישורה להעברת זכויות במקרקעין למגורים בישוב יקנעם לחייב את הנתבעת ל  .ב

  ,  וכןבתוקף "שכונת שיקום" כיקנעם עיליתב ול השבחה וזאת כל עוד הכרזת הישעילית בתשלום היט

 ד"ט עו" בתשלום הוצאות משפט בצרוף שכנתבעתלחייב את ה  .ג

 

            
  ד"עו, יוסי נקר    

 תובעיםכ ה"ב     


