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 /10. מ.ת                                                                               מינהליי� לענייני� ש"בבימ
                  פתח תקוהב
  
  

  050181080. ז. תדהרי ציו�. 1                 :מבקשי�ה    
  051886919. ז. תדהרי אפרת דינה. 2             )   המבקשי�(                           

                                  
  או/ד רפאל לוי אבשלו	 ו"כ עוה"י ב"ע
  או אילי סוויד /וחל מאיר אוזלבו נ
  או /או ענבל אור ו/ואו תומר צידו� /ו

  76271 רחובות 2בית הפועלי	 ' מרח, תומר יהושע
  08#9470090:  פקס08#9470070: 'טל
  

  
   מקומית קרית עקרו� מועצה. 1       :משיבותה    

   קרית עקרו�40הרצל                     )המשיבות(                           
  08#9414979 :פקס  08#9496391 :'טל                        

  
  הועדה המקומית לתכנו� ולבניה זמורה. 2                                 

   קרית עקרו�188. ד.ת, צומת עקרו�, ו"בני� מרכז ביל                                                                 
  08#9353332:   פקס08#9450080 :'                                                                 טל

  
          

  ה כתובענה ייצוגיתיעבקשה לאישור תב
  2006 )ו "התשס, יצוגיותחוק התובענות הי לתוספת השנייה ל11סעי% על פי 

  
  :החלטה בבקשות המפורטות להל�בזאת מתבקש לית� הנכבד בית המשפט 

  
לאשר את התובענה בתיק העיקרי כתובענה ייצוגית בהתא	 להוראות חוק תובענות   .א

 . לתוספת השנייה לחוק11ובכלל זה סעי. , ")החוק: "להל� (,2006 –ו "ייצוגיות התשס
 . ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה"א"כנספח ביעה מסומ� העתק מצול	 ונאמ� מכתב הת

  

, לית� הוראות בדבר נוסחה, לית� הוראות בדבר פרסו	 ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל  .ב
 .ולחייב את המשיבות בהוצאות הפרסו	

 

 :  כדלקמ�הקבוצה המיוצגתלהגדיר את   .ג

   – בעלי המקרקעי� ביישוב קריית עקרו�כל . 1.ג

  ;היטל השבחה לשל	 או נדרשו/ושילמו אשר 
  ; החודשי	 שקדמו להגשת התובענה24במש0 

  ;או אישור להעברת זכויות בלשכת רישו	 המקרקעי�/בגי� היתר בנייה ו
  ;או בגי� הקלה מתוכנית בני� עיר/ ו השבחה שנוצרה עקב תוכנית בני� עירעקב

  ;שנכנסה לתוק. בתקופת ההכרזה כהגדרתה להל�

   #  בי� אחרי� ברחבי האר(ביישוכל בעלי המקרקעי� . 2.ג

  ;או נדרשו לשל	 היטל השבחה/אשר שילמו ו
  ; החודשי	 שקדמו להגשת התובענה24במש0 

  ;או אישור להעברת זכויות בלשכת רישו	 המקרקעי�/בגי� היתר בנייה ו
  ;או בגי� הקלה מתוכנית בני� עיר/ ועקב השבחה שנוצרה עקב תוכנית בני� עיר

  ;רזה לישובי	 בכל האר1 כהגדרתה להל�שנכנסה לתוק. בתקופת ההכ
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 : הייצוגית ה�ת התובענהועיללקבוע כי   .ד

 
  לא במשפטועשיית עושר   ) 1(       

גביית היטל בניגוד לסעי. הפטור הקבוע בסעי.  ,ובכלל זה, הפרת חובה חקוקה )2(
  .לתוספת השלישית לחוק) 1)(ב(19

   בחוק יסוד הקבועה  יעה בזכות הקניי� החוקתיתפג ובכלל זה ,תו חוקתיותהפרת חוב ) 3     (  
  . לחוק יסוד משק המדינה1והפרת סעי. , כבוד האד	 וחירותו             

  
 העילות,  העובדותתיאור 0להל� הגדרות אשר ישמשו לצור, לנוחיות בית המשפט הנכבד  .ה

 : בבקשה זוי	המפורטוהסעדי	 

 16.4.1979 מיו	 7/ות מספר שמ החלטת ועדת שרי	 לשיקו	 שכונ– "ההכרזה".  א
ופרוטוקול ישיבת ועדת השרי	 לעניי� ביצוע ,  לבקשה זו"ב"כנספח ב מסומנת "הרצ

לפיו הוכלל , "ג"כנספח  מסומ� 22.3.81מיו	 , התוכנית לשיקו	 שכונות המצוקה
היטל מהזכאי לפטור , 1979 בפרויקט שיקו	 שכונות בשנת הישוב קריית עקרו�

  .השבחה

 החלטות ועדת השרי	 לשיקו	 שכונות לעניי� – "ישובי� בכל האר(לזה ההכר".  ב
ב בהתא	 לפירוט "הכרזה על ישובי	 שוני	 ברחבי האר1 כשכונות שיקו	 הרצ

 . לבקשה זו"ט"נספח ב

 בו הוכרז הישוב קרית עקרו� כשכונת 16.4.1979  התקופה מיו	 # "תקופת ההכרזה".   ג
  . טלה ההכרזה בו בו25.5.1993שיקו	 ועד ליו	 

 התקופה שבה ההכרזה על הישובי	 בכל – "תקופת ההכרזה לישובי� בכל האר(".   ד
  . לבקשה זו"ד"בנספח בהתא	 לפירוט לפי כל יישוב ויישוב , האר1 היתה בתוק.

 24במהל0 , כהיטל השבחהי המשיבות " הכספי	 שנגבו ע#  "כספי היטל ההשבחה"  . ה
 1כהגדרתו בסעי. " (מימוש זכויות"בגי�  ,החודשי	 שקדמו להגשת התובענה

בישוב קרית במקרקעי�  )#1965ה"התשכ, לתוספת השלישית לחוק התכנו� והבנייה
לרבות קרקע בתולה , או המשמשי� למגורי� במועד ההשבחה/המיועדי� ו, עקרו�

בגי� השבחה שנוצרה עקב תוכניות , או זכויות בניה נוספות/הכוללת זכויות בניה ו
  .שנכנסו לתוק. בתקופת ההכרזה, או הקלה מתוכניות בני� עיר/ו, רבני� עי

י ועדות " הכספי	 שנגבו ע# " ביתר שכונות השיקו� באר(כספי היטל ההשבחה"  . ו
,  החודשי	 שקדמו להגשת התובענה24במהל0  ,כהיטל השבחה באר1לתכנו� ובנייה 

 "מימוש זכויות"� בגי, כשכונת שיקו�או חלק מה	 הוכרז /ביישובי	 שהוכרזו ו
) #1965ה"התשכ,  לתוספת השלישית לחוק התכנו� והבנייה1כהגדרתו בסעי. (

 קרקע לרבות, או המשמשי� למגורי� במועד ההשבחה/המיועדי� ו במקרקעי�
שנוצרה עקב שבחה ה בגי�, או זכויות בניה נוספות/בתולה הכוללת זכויות בניה ו

ת ההכרזה שנכנסו לתוק. בתקופ, בני� עיראו הקלה מתוכניות /ו, ת בני� עירותוכני
 . לישובי	 בכל האר1

  

	 נ ה,י	ייצג מ	 והקבוצה שהי	 המייצגהמבקשי	עבור  תבעי�הסעדי� הנלקבוע כי   .ו
 :כדלקמ�

 
כל דרישת תשלו	  לרבות, גביית כספי היטל ההשבחה כהגדרת	 לעיל כי  להצהיר) 1(

  .לה ובלתי חוקיתדרישה בטאו /גביה והינה ,  כאמור לעילהיטל השבחה
  
, במקרקעי� למגורי	  של כספי היטל ההשבחה הגבייה להפסיק לאלתר צולהורות ב ) 2(

  . אשר מקור	 בהשבחה בגי� תוכנית בני� עיר שקיבלה תוק. בתקופת ההכרזה
  
 היטל  כספיאתלמבקשי	 ולכלל חברי הקבוצה להשיב , ותצו למשיבלהורות ב ) 3(

שקדמו להגשת התביעה הייצוגית  י	חודשה 24במהל0  קופת�ההשבחה ששולמו ל
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) 1)(ב(19בניגוד לפטור הקבוע בסעי. ,  התובענות הייצוגיות לחוק21 כהוראת סעי.
  .לתוספת השלישית לחוק

  
 וכל המסמכי	 להורות בצו למשיבות לגלות למבקשי� כל הנתוני� והתחשיבי� ) 4(

ביחס ו, גדרו להל�י	 כפי שיו/היטל ההשבחה בנכסאו קביעת /לדרישת וביחס 
 24י	 כהגדרתו להל� במהל0 /ות בגי� היטלי השבחה בנכסלסכומי	 שגבו המשיב

  .החודשי	 שקדמו להגשת תובענה זו
  

  . אחר אשר בית המשפט הנכבד יראה לנכו� בנסיבות העניי�לית� כל סעד צודק  ) 5(
  
ח המייצג וט בא כ" לתובעי	 המייצגי	 ושכלחייב המשיבות לשל� הוצאות וגמול ) 6(

התנהגות ב,  בהיק. העבודה שהושקעה,בהתחשב במהות התובענה כתובענה ייצוגית
  . ובהיק. הכספי של התובענהותהמשיב

  
ובעלת משמעות והיק% כלל הואיל וההחלטה בבקשה ובתובענה זו הינה עקרונית )  7(

ומשתרעת למעשה על כל שכונות , החורגת מהבירור שבי� הצדדי� בבקשה זו, ארצי
הפטור מהיטל היק.  לעניי� – חקיקתיתפרשנות  עסקינ� בבאשר, השיקו� באר(

 ,כפי שיפורט להל�הואיל וו,  לתוספת השלישית לחוק)1)(ב(19סעי. השבחה הקבוע ב
, ל בטעות באופ� מצמצ�"פירשו את הסעי% הנהמחוזיי	 השלו	 ובתי משפט מקצת 

 קש בית המשפט הנכבדיתב,  המקובלדי�ואשר סוטה מ� ההלכה המקובלת ומ� ה
לאשר ,  לחוק התובענות הייצוגיות13להורות בהתא	 לסמכות שניתנה לו בסעי. 

,  לש	 הבטחת ניהול הוג� ויעיל של התובענה,התובענה הייצוגית בשינויי	 שיקבע
  :דלקמ�כ

  
או לרשויות /או למרכז לשלטו� המקומי ו/שלה ומ        להורות ליוע( המשפטי למ

עדות לתכנו� ולבנייה ביחס ליישובי� שהוכרזו בצו של הממשלה או ו/מקומיות ו
 לפי הפרשנות ואשר נהג, לבקשה זו" ט"כמפורט בנספח , כשכונת שיקו�

נמק  לתובענה זו ולי�להצטר% כמשיב, המצמצמת לעיל והסותרת את התובענה דנ�
ו למעט א� הודיעו כי יכבדו את החלטת בית המשפט כאילו הי,  לתובענההתנגדות�
  . צד לדיו�

  
 יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על –היה ויצטרפו משיבי� נוספי� לתובענה 

לעיל ג� ביחס לכל המשיבי� שיצטרפו ) 6())1(מת� הסעדי� המפורטי� בסעיפי� 
  . וביחס לכל יתר שכונות השיקו� ברחבי האר(

  
 86#93	  בסעיפיכפי שיפורט להל�י	 את סכו	 התובענה הייצוגית המבקשי	 מעריכ  .ז

סכו	 ההשבה ;  3,000,0002סכו	 ההשבחה לקריית עקרו� מוער0 בס0 של : כדלקמ�
 ההערכה הנה שמרנית . 200,000,0002לכלל שכונות השיקו	 באר1 מוער0 בס0 של 

וזאת בהעדר (זו  מיו	 הגשת בקשה י	חודשה #24ומבוססת על הנתוני	 החלקיי	 ל
כספי היטל ההשבחה ובעי	 את היק. ועל בחינת הגורמי	 הק) נתוני	 קונקרטיי	

 .הכל כמפורט בתובענה, כהגדרת	 לעיל
  

יודגש כי המידע המדויק מצוי במאגרי המידע של המשיבות ונית� לעיבוד במסגרת 
לחוק  21אול	 מחמת הוראות סעי. . חות הכספיי	 עליה	 להפיק בתו	 התקופה"הדו

ע שביד	 ייקבע סכו	 התובענה  יגלו המידותבמקרה שהמשיב. מוגשת התובענה באופ� זה
  .מ0 הנתוני	 שיוצגו בפניוסלפי קביעתו של בית המשפט הנכבד על 

  
   הוגשה לבית המשפט לענייני	 מנהליי	 בנצרת בקשה לאישור 18.3.10יצוי� כי ביו	 .      ח

לעניי� השבת כספי היטל ) 1/10מ "ת (124/10' א מס"תביעה כתובענה ייצוגית בבש
תו0 שלילת הפטור הקבוע , "מבוא העמקי	"עדה לתכנו� ולבנייה השבחה שגבתה הו

  .לתושבי היישוב יקנע	 עילית, לתוספת השלישית לחוק) 1)(ב(19בסעי. 
  

אשר נת� תוק. ,  ניתנה החלטת בית המשפט לענייני	 מנהליי	 בנצרת30.6.10ביו	 
  . והורה על מחיקת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, להסכמת הצדדי	

ב הבקשה לאישור והחלטת בית המשפט לענייני	 מנהליי	 בנצרת מסומני	 "רצ
 .   לבקשה זו"ו")ו" ה"כנספחי� 
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  :ואלה נימוקי הבקשה

  כהיטל השבחה,המשיבותי "נגבו שלא כדי� עש ת כספי	 השבועניינה של תובענה זו הינ .1
פת והתוס, ")החוק: "להל� (1965 –ה "התשכ, המוטל על פי חוק התכנו� והבנייה

או המשמשי	 /ועל מקרקעי� המיועדי	  ,")התוספת השלישית: "להל�(השלישית לחוק 
לתוספת ) 1)(ב(19תו0 שלילת הפטור הקבוע בסעי. ,  ביישוב קרית עקרו�למגורי	
, אשר נית� לכל השבחה במקרקעי� למגורי	 המצויי	 ביישוב קריית עקרו�, השלישית

 . 1979שנת שיקו	 באשר הממשלה הכריזה עליו בצו כעל שכונת 

י ועדות נוספות "הואיל והגבייה הבלתי חוקית של המשיבות בוצעה הלכה למעשה ע .2
בהתא� , לתכנו� ובנייה ברחבי האר1 בשכונות שיקו	 שהוכרזו בצו של הממשלה

לתוספת ) 1)(ב(19לפרשנות מצמצמת של הפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעי% 
יתבקש בית המשפט הנכבד במסגרת , ב"לתו בה נקטו מרבית הועדות ,השלישית לחוק

 לכלל שכונות בקשה זו להרחיב את הקבוצה המיוצגת כמפורט בהגדרת הקבוצה לעיל
, תכלל ארציומשמעות באשר תחולת הכרעת התובענה הינה בעלת היק. , השיקו	 לעיל

, על פי רשימה שתוגש לבית המשפט הנכבד במועד האישור, תו0 חיוב כל משיב רלבנטי
 .להצטר. לתובענה,  יבקש להתנגד לתובענהאשר

 :הצדדי� לתובענה

של בית מגורי	 הידוע ") י"ממ: "להל�(ממינהל מקרקעי ישראל י	 חוכר 	 הנמבקשי	ה .3
בהתא	 לחוזה חכירה ,  בקרית עקרו�5הגפ� '  ברח)27מגרש  (27לקה חלק מ 5783גוש כ

 . לבקשה זו"ז"כנספח ב מסומ� " הרצ3.2.76י ביו	 " לבי� ממ	שנחת	 בינ

 . הנה המועצה המקומית בקרית עקרו�1המשיבה  .4

בני ( רשויות מקומיות #5  הנה הועדה המקומית לתכנו� ולבניה אשר בתחומה כ2המשיבה  .5
 ). עקרו�–קריית , בתיה#מזכרת , ג� יבנה, גדרה, ש"עי

, הואיל וההחלטה בבקשה ובתובענה זו הינה עקרונית ובעלת משמעות והיק% כלל ארצי .6
ומשתרעת למעשה על כל שכונות השיקו� , רגת מהבירור שבי� הצדדי� בבקשה זוהחו
 לעניי� הפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעי. – הואיל ועסקינ� בפרשנות חקיקתית, באר(

התבקש בית המשפט הנכבד במסגרת בקשה זו לצר. , לתוספת השלישית לחוק) 1)(ב(19
 . מפורט בסעדי	 המבוקשי	 בבקשה זווכ, את כל בעלי העניי� הנוספי	 כצד לתובענה

 :רקע עובדתי

להקמת בית מגורי	 חדש בקשה להיתר בניה  2למשרדי המשיבה הגישו  מבקשי	ה .7
ביקשו , בנוס.. ד בקיר משות." יח2ד אחת על חלקה שבה נית� לבנות "לבניית יח

 "ח"כנספח ב מסומנת " הרצ2המבקשי	 בבקשה זו הקלות כמפורט בשומת המשיבה 
 . נה זולתובע

 הודעת חיוב בהיטל השבחה בגי� הגשת מבקשי	 ל2 הנפיקה המשיבה 3.12.09ביו	  .8
, 9.2.1981 מיו	 301/ בגי� אישור� של התוכניות זמ20091870' בקשה למימוש מס

 "). המשביחותהתוכניות: "להל� (14.5.1992 מיו	 800/זמ# ו29.9.89 מיו	 1/39/301/זמ

לפיה חויבו ,  לבקשה זו"ט"כנספח סומנת הודעת חיוב בהיטל השבחה מ ב"רצ
  ".עקב תוכנית"בגי� היטל השבחה  2 37,995י	 בס0 של מבקשה

 היטל ההשבחה בהתא	 להודעת 2 לפי דרישת המשיבה מבקשי	 שילמו ה18.1.10ביו	  .9
 "י"כנספח  קבלה על תשלו	 היטל השבחה מסומנת ב"רצ.  לעיל"ט"מסומנת השומה 

 .באשר לטענת� נגבה שלא כדי�, משיגי� המבקשי�על תשלו� זה  .לתובענה זו
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  : לתוספת השלישית לחוק) 1)(ב(19 הפטור הקבוע בסעי% היק%מחלוקת פרשנית לעניי� 

 שומה נגדית לשומת הנתבעת ,תושב קרית עקרו�,  הגיש מר פטישי שלמה30.4.10ביו	  .10
, רית עקרו� בישוב קחכירתו שבקרקע לעניי� חיובו בהיטל השבחה עקב מכירת 2' מס

 לתובענה "אי"כנספח  שומה נגדית מסומנת ב"רצ.  נוספתד"ית יחבניל זכויות תהכולל
 .זו

העלה מר פטישי טענה עקרונית בדבר זכאותו לפטור , ל"במסגרת השומה הנגדית הנ .11
עקב ההכרזה על , לתוספת השלישית לחוק) 1)(ב(19מתשלו	 היטל השבחה לפי סעי. 

וכניסת התוכניות המשביחות בעניינו , 1979 שיקו	 משנת היישוב קרית עקרו� כשכונת
 . ל"לתוק. בתקופת ההכרזה הנ

לבנה אשד כשמאית ' מונתה הגב, 1965ה " לחוק התכנו� והבנייה תשכ84על פי תיקו�  .12
הוכרז הישוב קרית  ניתנה החלטת השמאית המכריעה לפיה 28.7.2010וביו	 , מכריעה

ומשכ0 מר פטישי פטור , 1979 בצו משנת קו�י הממשלה כשכונת שי"עקרו� כולו ע
 .מתשלו	 היטל השבחה

 .  לתובענה זו"בי"כנספח  מסומנת 28.7.10החלטת השמאית המכריעה מיו	 ב "רצ

 ב"הרצ 5141/10 שמספרו  ערר2' על החלטת השמאית המכריעה הגישה הנתבעת מס .13
שבחה הקבוע ובו טענה כי יש לית� לפטור מהיטל ה,  לבקשה זו"יג"כנספח מסומ� 
יחול א, ורק לגביי  באופ� שבו פרשנות מצמצמת ,לתוספת השלישית) 1)(ב(19בסעי. 

ורק כאשר מדובר ,  למגורי�על פי תוכניות בני� עיר קודמותמקרקעי� שהיו מיועדי� ג� 
 .בהרחבת דירות מגורי� קיימות ולא בבנייה חדשה

הינו   באשר הממכר,  השבחהפטישי בהיטלחייב את ביקשו המשיבות ל, לאור פרשנות זו
 . קיימתת מגורי	 ולא מדובר בהרחבת דיר,קרקע

,  לתובענה זו"יד"כנספח  מסומנת ב"הרצמ הגיש תשובה "מר פטישי באמצעות הח .14
לתוספת ) 1)(ב(19 מהיטל השבחה הקבוע בסעי. לפרש את הפטוריש במסגרתה טע� כי 

על כל , באופ� שבו יחול, תכליתו והפסיקה הקיימת, השלישית לאור לשו� הסעי.
, או המיועדי� למגורי�/דהיינו על כל מקרקעי� המשמשי� ו, "מקרקעי� למגורי�"

  .או הכוללת זכויות בניה נוספות/בתולה וובכלל זה ג� על בניה חדשה בקרקע 

בשאלת , אשר יפורטו בהרחבה להל�, ל"אי� מחלוקת בי� שתי הגישות הנכי , יצויי� .15
 כי דיי בכ0 שתוכניות בני� ,דהיינו הכל מסכימי	, יטל השבחהעיתוי מימוש הפטור מה

הפטור על מנת ש, ות נכנסו לתוק. בתקופת ההכרזה על שכונת השיקו	יחהעיר המשב
היה ,  לחוק התכנו� והבנייה1כהגדרתו בסעי. " המימוש"ג	 א	 , מהיטל השבחה יחול

הועדה המקומית לתכנו�  3088/02) א"ת(א "ראה לעניי� זה ע. לאחר תו	 תקופת ההכרזה
 ].פורס	 בנבו[, כה� פנחס' ולבניה פתח תקווה נ

 .  ל"טר	 ניתנה החלטת ועדת הערר בקשר לערר הנ .16

 :" שיקו�שכונת"ההכרזה על ישוב קרית עקרו� כ

ב מסומנת " הרצ16.4.1979 מיו	 7/על פי החלטת ועדת שרי	 לשיקו	 שכונות מספר שמ .17
, 1979בפרויקט שיקו	 שכונות בשנת  כולו ית עקרו�הישוב קריהוכלל , עיל ל"ב"כנספח 

 .הזכאי לפטור מחיוב בהיטל השבחה

  :ראה לעניי� זה המסמכי	 כדלקמ�

מיו	  ,פרוטוקול ישיבת ועדת השרי	 לעניי� ביצוע התוכנית לשיקו	 שכונות המצוקה  . א   
    :נקבע' סעי. א "ג"כנספח ב "רצ,  לפרוטוקול2' עמ, 22.3.81

 היישובי	 שנוספו #35 ש0 הביצוע של תכנית שיקו	 השכונות בלאשר את המ"
    : לפי הפירוט הבא1978פ הועדה בשנת " השכונות שאושרו ע30לרשימת 

.......  
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    ".מטרות נבחרות בתו0 היישוב#קרית עקרו�"# מצויי�) 15(בתת סעי. 
    :נקבע',סעי. ו,3' בעמ

לפי הרשימה , 1981לשנת  השכונות הנכללי	 בתכנית השיקו	 70לאשר את גבולות "
    :המעודכנת והמפות שהוגשו לועדת השרי	 והמפורטי	 להל�

  ".כל היישוב#ת עקרו�יקרי"מצויי� ) 49(בתת סעי. 

    כנספח , 23.3.1998מיו	 #אג. שיקו	 שכונות חברתי#  מסמ0 של משרד הבינוי והשיכו�.ב
   יקו� השכונות ושנת פ שנת הכניסה לפרויקט ש"רשימת השכונות ע" הקרוי "וט"      
     )".פ החלטות ועדת שרי� או ממשלה"ע(סיו� הפעילות       

       שנת (קרית עקרו�ינת מצו, קטכשנת כניסה לפרוי, 1979בטבלה המתייחסת לשנת       
    ).#1993       סיו	 השיקו	 הפיסי

    :נכתב) מספר הד. אינו ברור) (א (ה      בהער
  קט השיקו	 ה�   נכללי	 בפרוי, ת המפורטי	 ברשימהשכונוכל היישובי	 וה) א "(      

  י� במפורש  למעט אות	 מקרי	 בה	 צו,  החברתי      בתחו	 הפיסי וה� בתחו	
    ".      שהשכונה כלולה בפרויקט באחד התחומי	 בלבד

  רשימת יישובי	 שבה	 היה או ישנו כל היישוב   "      בהמש0 אותו מסמ0 מצייה טבלת 
    ).הדגשה לא במקרו" (שיקו	      ב

  .קרית עקרו�את , בי� היתר,       הטבלה כוללת

         ר" מאת גזברות המועצה המקומית קריית עקרו� מופנה ליו13.2.06מכתב מיו	 .  ג
   סקה את הפ, בי� היתר, הכולל "טז"כנספח ב "רצ, ב זמורה"       הועדה המקומית לתו

           :הבאה       

  על פי החלטת ועדת    , 1979בשנת , יקט שיקו	 שכונותקרית עקרו� הוכללה בפרו"      
  הוחלט   , #25.5.1993רק ב. 16.4.1979 מיו	 7/       שרי	 לשיקו	 שכונות מספר שמ

  ".93לסיי	 את פעילות שיקו	 שכונות פיזי בסו. שנת ,        בישיבת ממשלה

    משרד  ,מרכזת הצוות הבינמוסדי, אוה גלזרנ' י הגב"חתו	 ע, 24.6.09כתב מיו	  מ. ד
    במענה לפניית  "זי"כנספח ב "רצ,  אג. שיקו	 שכונות חברתי# הבינוי והשיכו�       
    :מאשר כי, המסמ0  .מקרקעי� שמאי       

  אכ� נכלל כל היישוב ולא חלק   , בקרית עקרו�בפרויקט שיקו	 השכונות        "
  גבולות השיקו	 הנובעות לעניי� ההכרזה הינ	 הגבולות   אול	 , ממנו בלבד       
    ).הדגשה לא במקור( "המסומני	 במפה המצורפת שאושרה בממשלה       

    .קרית עקרו� כולהת מפה ובה סימו� רפ       למכתב מצו
  
    1.1.2002י שיקו	 מיו	 שכונתאו בחלק	 כ/רשימת היישובי	 שהוכרזו במלוא	 ו.  ה

    . לעיל"ד"כנספח  מסומ� משרד הבינוי והשיכו�        מאתר 
   אור  :למשל(ימות בתחו	 ההכרזה  מסו        במרבית היישובי	 כלולות רק שכונות

    שכונת מגדל וכ0 # אשקלו�, שכונת יעלי	#אילת ,שכונת עמידר וההסתדרות# יהודה        
   זכור ש	 י� כל א ממספר יישובי	 בודדי	 שא היא  אחדקרית עקרו�). הלאה        
  .מ	 שליד ציו�,שכונות/שכונה        

,  לבקשה זו"חי"כנספח מסומ�  25.5.1993 מכתב ממזכירות הממשלה מיו	 ב"רצ  . ו
המופנה לשר האוצר ושר הבינוי והשיכו� ובו פירוט פעילות שיקו	 השכונות 

וב קרית למכתב מפורט הייש' בסעי. ד. ביישובי	 השוני	 שהוכרזו בצו של הממשלה
להבדיל מיישובי	 אחרי	 בה	 , עקרו� כיישוב אשר כולו הוכרז כשכונת שיקו	

  . י	 מסוימי	שכונתסומנו 

    מוכרזת קרית עקרו� כולהל מצביעי� על היות "כל המסמכי� ומקורות המידע הנ
  .1993) ל1979בי� השני� ) פיסי(בתחו� שיקו� שכונות  

  

  :עילות התובענה

לה	 , 2'  שהנפיקה המשיבה מסישת תשלו� היטל ההשבחהדרהמבקשי	 יטענו כי  .18
הינה , או הינ	 בעלי מקרקעי� המיועדי	 למגורי	 ביישוב קריית עקרו�/אשר היו ו', ולאח

, לתוספת השלישית) 1)(ב(19ובכלל זה מנוגדת לסעי. , דרישה בלתי חוקית ובניגוד לדי�
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, 1979בצו של הממשלה משנת הואיל והיישוב קריית עקרו� כולו הוכרז כשכונת שיקו	 
 . כפי שפורט לעיל

או הינ	 /י המשיבות מהמבקשי	 אשר היו ו" עגביית היטל ההשבחהיטענו כי  מבקשי	ה .19
מהווה גבייה בלתי חוקית , בעלי מקרקעי� המיועדי	 למגורי	 ביישוב קריית עקרו�

 . לתוספת השלישית) 1)(ב(19ובכלל זה מנוגדת לסעי. , ובניגוד לדי�

לתוספת השלישית ) 1)(ב(19הפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעי% י	 יטענו כי המבקש .20
תו, " השבחת מקרקעי�"או על כל /ו" השבחת מקרקעי� ביעוד למגורי�"חל  על כל 

הפטור חל ג	 על בניית מבני	 חדשי	 על קרקע : ובכלל זה, "למגורי�"הפיכת� ליעוד 
הצעת , עולה ה� מלשו� הסעי.,  להל�כפי שיפורט, פרשנות זו. בתולה המיועדת למגורי	

ומהשיקולי	 שעמדו בבסיס מטרת ההכרזה , ניתוח הפסיקה והספרות הקיימת, החוק
 ".שכונת שיקו	"של 

 עשיית עושר ולא במשפט

בכ0 ששללו , המבקשי	 יטענו כי המשיבות גבו כספי היטל ההשבחה ביתר ושלא כדי� .21
 העשירו המשיבות את קופת� שלא בכ0. מחברי הקבוצה פטור סטטוטורי תק. ומחייב

שבעטייה חייבות המשיבות להשיב , והדבר עולה בגדר עשיית עושר ולא במשפט, כדי�
לחוק עשיית ) א(1ומכוח סעי. , בגובה סכומי הפטור, לחברי הקבוצה את ההתעשרות

 "].חוק עשיית עושר ולא במשפט: "להל�. [1979 –ט "התשל, עושר ולא במשפט

 :חריגה מסמכות

מבקשי	 יטענו כי מששללו המשיבות את הפטור הסטטוטורי כמפורט לעיל מקבוצת ה .22
או שינו את /או היטל חדש ו/הטילו המשיבות למעשה על המבקשי	 מס ו, המבקשי	

א "כפי שנקבע בע, ובכ0 חרגו מסמכות� ויש לחייב� בהשבה, שיעורו של ההיטל החוקי
 : כדלקמ�2249) 1(2006, על# קת, מ"מפעלי תחנות בע' רשות העתיקות נ 1761/02

בי� כ0 ובי� אחרת לא יימצאו חולקי	 כי אי� להטיל מס או אגרה אלא "
 בהקשר –עקרונות אלה משמיעי	 אותנו . לפי חוק או מכוח הסמכה שבו

 כי קבלת תשלו	 על ידי הרשות שלא לפי חוק ושלא –דיני עשיית עושר 
שלא על פי " קבלת דבר  מהווה– והוא ענייננו –מכוח הסמכה מפורשת בו 

היעדר הסמכה הופ, את התשלו� לתשלו� שלא על : פירוש." זכות שבדי�
הדגשה  [."חובת השבה, לכאורה, וממילא מקי� הוא, פי זכות שבדי�

 .].א.ל.ר#אינה במקור

 :אילו( וכפייה

נעשה , המבקשי	 יטענו כי תשלו	 היטל ההשבחה בשיעורו המלא תו0 שלילת הפטור .23
אשר מקבלי	 משנה חומרה לנוכח העובדה כי תשלו	 ההיטל , או כפייה/ומתו0 אילו1 

או אישור לרישו	 /דהיינו היתר בנייה ו, היווה למעשה תנאי למת� שירות על ידי הנתבעת
 . העברת זכויות בלשכת רישו	 המקרקעי�

אי� ספק שתשלו	 אשר נדרש על ידי רשות ציבורית כתנאי לביצוע חובה , בדי� הישראלי .24
 דיני עשיית עושר ולא במשפט, פרידמ�. ראה לעניי� זה ד. נית� להשבה, טלת עליההמו

, 1835, ד י"פ, אהרונובי(' עיריית תל אביב נ 412/54א "ע, 25.55פרק , ]מהדורה שנייה[
דיור ' שפייר נ 2299/99א "וע, 393) 4(ד יח"פ, חבס' מדינת ישראל ופימיקס נ 309/64א "ע

 . 233#232, 213 )4(ד נה "פ, מ"לעולה בע

קבע השופט חשי� כי בכל דרישת תשלו	 , ל"לעניי� רשות העתיקות הנ 1761/02א "בע .25
 :כדלקמ�, שנשלחת על ידי רשות שלטונית גלו	 אלמנט של אילו1 המזכה בהשבה

בתי המשפט ? הא	 דרישת תשלו	 זו יש בה משו	 אילו1 המזכה בהשבה "
� התובעת תשלו	 מ� היחיד רשות שלטו: לאמור, השיבו לשאלה זו בחיוב
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חזקה עליה כי אילצה את היחיד וכפתה אותו , בלא שהוסמכה לכ0 בדי�
  ....תשלו	

הנטייה המודרנית היא כלפיי ליברליות בהכרת האילו1 מכללא שבו נעשה 
 ."כמעט תמיד תשלו	 של מס

 : המשפט המנהליכוחמהמוטלות על המשיבות חובות הפרת 

הכפופות , הפרו חובות המוטלות עליה� כרשויות שלטוניותהמבקשי	 יטענו כי המשיבות  .26
, סדרי שלטו� תקיני	, זהירות, ובכלל זה חובת נאמנות, לנורמות מ� המשפט המנהלי

 . ועיקרו� חוקיות המנהל

כי המשיבות הפרו את העיקרו� כי רשות ציבורית המחזיקה בשררה , המבקשי	 יטענו .27
 .  סמכה שבחוק מכוח ה–א, ורק  –יכולה ורשאית לפעול 

וזאת לאור חוק יסוד כבוד , עיקרו� החוקיות חל ביתר שאת על כל פעולה של הטל מס .28
 ל"לעניי� רשות העתיקות הנ 1761/02א "בע שופט חשי� ב'  עמד על כ0 כב.האד	 וחירותו

 :בציינו

 בהקשר של גביית מיסי	 וד בישראלסעיקרו� יעיקרו� כללי זה הפ0 ".... 
, מיסי�: " לחוק יסוד משק המדינה1וכלשו� סעי. . 	ותשלומי חובה אחרי

אלא , ושיעוריה� לא ישונו, ותשלומי חובה אחרי� לא יוטלו, מלוות חובה
הוראה זו זכתה לחיזוק ולעיגו� ." הוא הדי� לגביי אגרות; בחוק או על פיו

)  שבו#8 ו3בסעיפי	 (הקובע , ע	 חקיקתו של חוק יסוד כבוד האד	 וחירותו
אלא לפי חוק או מכוח הסמכה מפורשת געי� בקניינו של אד� אי� פו כי

זו )כ�) כזו–הכל מסכימי� כי הטלת מס וכמותה הטלת אגרה . שבו
 .].א.ל. ר–הדגשה אינה במקור ." [השתיי� פוגעות בקניינו של אד�

אותו ה� " היטל"גבו למעשה המשיבות , בשלילת הפטור מקבוצת המבקשי	 שלא כדי� .29
, או בחריגה מסמכות/בכ0 פעלו המשיבות בחוסר סמכות ו. ת לגבותכלל אינ� מוסמכו

ויש לראות פעולת , והתנהלות� מהווה התנהלות בחוסר סבירות קיצוני ומשיקולי	 זרי	
 . דינה להתבטל–או לחילופי /גביית ההיטל כבטלה מעיקרה ו

יבות י המש"יטענו המבקשי	 כי שלילת הפטור מקבוצת המבקשי	 ע, בנוס. לאמור לעיל .30
ומנוגדת לחוק , של המבקשי	 וחברי הקבוצהמהווה פגיעה קשה ובלתי מידתית בקניינ	 

 . יסוד כבוד האד	 וחירותו

 :הפרת חובה חקוקה

 הפרו חובה חקוקה בכ0 ששללו פטור סטטוטורי מהיטל המשיבות כי נויטעהמבקשי	  .31
זה על קרית בניגוד לצו ההכר, לתוספת השלישית לחוק) 1)(ב(19השבחה הקבוע בסעי. 

" שכונת שיקו	" לפיה הוכרז הישוב קרית עקרו� כולו כ1979עקרו� כשכונת שיקו	 משנת 
 . וזאת עשו המשיבות ללא כל מקור סמכות חוקי, הזכאית לפטור מהיטל השבחה

, "מס"הטילו המשיבות למעשה על המבקשי	 ועל חברי הקבוצה , בשלילת הפטור כאמור .32
משק :  לחוק יסוד1ובניגוד לסעי. ,  כל סמכות חוקיתוזאת ללא, בשיעור סכו	 הפטור

 אי� פוגעי	 – ובניגוד לחובה החוקתית הקבועה בחוק יסוד כבוד האד	 וחירותו המדינה
 .לפי חוק או מכוח הסמכה מפורשת שבובקניינו של אד	 אלא 

  :רקע משפטי

חוק : "ל�לה (1965 #ה "התשכ, א לחוק התכנו� והבניה196 מוסמכת לפי סעי. 2המשיבה  .33
בתנאי	 ובדרכי	 שנקבעו בתוספת , בשיעור, לגבות היטל השבחה") התכנו� והבניה
 .ועל פיה, השלישית לחוק

 ):א(1סעי. , ")התוספת השלישית: "להל� (לפי התוספת השלישית לחוק התכנו� והבניה .34
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  – וזוספת תב"

מת� הקלה , יי	 של מקרקעי� עקב אישור תכניתוושליית ע #" בחהשה" 
  ";רגוח שימוש תראו הת

        

 : לתוספת השלישית12לפי סעי.  .35

כאמור , ומית אחתבמרחב תכנו� מקומי שבתחומו יותר מרשות מק"
יועברו לרשות המקומית או לישוב הנמצא בתחו	 ,  לחוק זה19בסעי. 

הסכומי	 שייגבו כהיטל בשל , מרחב התכנו� האמור ואינו רשות מקומית
לאחר ניכוי המגיע מה	 לוועדה המקומית לפי סעי. , מקרקעי� שבתחומ	

 ."13לצור0 המטרות המפורטות בסעי. ,  לחוק זה24

 מוסמכת לגבות כספי	 2המשיבה , פי התוספת השלישית לחוק התכנו� והבניהעל , דהיינו .36
 . בשל מקרקעי� שבתחומה, 1וכספי	 אלה יועברו למשיבה , בגי� היטל השבחה

 :לתוספת השלישית) ב (19לפי סעי.  .37

  :בת תשלו	 היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלהוח  תחולאל"

או בחלק ממנו בישוב  	יקעי� למגורי	 המצוירקמבחה בשה  )1(
  ;.קכל עוד ההכרזה בתו, שכונת שיקו�שהממשלה הכריזה עליו כעל 

 בי� המבקשי� לבי� מחלוקת משפטיתקיימת , כפי שפורט בפרק הרקע העובדתי .38
בי� שתי גישות פרשניות לעניי� היק% הפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעי% , המשיבות

 : ר מהיטל השבחה חל א0 ורקהא	 הפטו –בשאלה , לתוספת השלישית לעיל) 1)(ב(19

 ,על פי תוכניות בני� עיר קודמותמיועדי� ג� לגביי מקרקעי� שהיו 
 ולא בבנייה בהרחבת דירות מגורי� קיימותורק כאשר מדובר , למגורי�
 "].משיבותפרשנות ה: "להל�. [חדשה

  ) או שמא חל הפטור מהיטל א, ורק ) 

ינו על כל מקרקעי� דהי, כלשו� הסעי%, "מקרקעי� למגורי�"על כל 
ניה חדשה בקרקע בובכלל זה ג� על , או המיועדי� למגורי�/המשמשי� ו

 פרשנות: "להל� [.הכוללת זכויות בניה נוספותקרקע או /בתולה ו
 "].המבקשי	

בשאלת , אשר יפורטו בהרחבה להל�, ל"כי אי� מחלוקת בי� שתי הגישות הנ, יצויי� .39
כי דיי בכ0 שתוכניות בני� , ינו הכל מסכימי	דהי, עיתוי מימוש הפטור מהיטל השבחה

על מנת שהפטור , העיר המשביחות נכנסו לתוק. בתקופת ההכרזה על שכונת השיקו	
היה ,  לחוק התכנו� והבנייה1כהגדרתו בסעי. " המימוש"ג	 א	 , מהיטל השבחה יחול

 . לאחר תו	 תקופת ההכרזה

 :תוספת השלישיתל) 1)(ב(19סעי%  פרשנות מצמצמת ל–גישת המשיבות 

 מסומ� 8141/10' כפי שבאה לידי ביטוי בערר מס, לגישת המשיבות, כפי שפורט לעיל .40
יש לית� פרשנות מצמצמת לפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעי. , לעיל" יג"כנספח 

 א, ורק לגביי מקרקעי�  הפטור מהיטליחולבאופ� שבו , לתוספת השלישית) 1)(ב(19
בהרחבת ורק כאשר מדובר ,  למגורי�,קודמותבני� עיר ניות על פי תוכמיועדי� ג� שהיו 

 . ולא בבנייה חדשהדירות מגורי� קיימות

, חלק	 סותרי	 זה את זה, ל על מספר פסקי די�"המשיבות מסתמכות לצור0 פרשנות� הנ .41
לעניי� הפרשנות , שניתנו על ידי בתי המשפט השלו	 והמחוזי, כפי שנית� לראות להל�

 :לתוספת השלישית) 1)(ב(19הראויה לסעי. 
  

הועדה '  נמ"שליט פיתוח בניה ויזו� פרויקטי� בע. א.ר 1212/04 )ש"ב (א"עב.  א
הפכה , 18/12/2005 נית� ביו	, פורס	 בנבו, המקומית לתכנו� ובניה אשדוד
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בית המשפט המחוזי קבע בעניי� זה כי . המערערת את היעוד ממגורי	 למקב1 דיור
לתוספת בהתא	 ) 1)(ב(19לת הפטור מהיטל על פי סעי. יש להחיל או לשלול תחו

בהתא	 .  ולא על פי ייעוד� הקוד�, ליעוד הנוכחי והקיי� בהווה של המקרקעי�
ל שימשו המקרקעי� בעבר למגורי	 וכיו	 למקב1 "שליט הנ. א.הואיל ובעניי� ר, לכ0

  .דיור שלל בית המשפט תחולת הפטור
  

לעניי� אי תחולת הפטור , כאגב אורחא, ל"י� הנהביע דעתו בית המשפט בעני, בנוס.
אול	 לא נדרש להכריע בקשר לפרשנות זו ביחס למקרה , ביחס למבני	 חדשי	

  . שבפניו
  
הועדה המקומית ' נ' ראב אסתר ואח 338/98פ "ל נקבע בה"בניגוד לפסק הדי� הנ.   ב

יעוד נקבע כי אי� תחולה לפטור שיקו	 שכונות כאשר י, פורס	 בנבו, הדרי�
  .  היה קרקע חקלאיתהקוד�המקרקעי� 

  
סירב בית משפט , ]פורס	 בנבו [הועדה המקומית שומרו�' ארכא� נ 17/07א "בע.  ג

השלו	 לאשר הפטור מהיטל השבחה הואיל ודובר בבניית דירות חדשות ולא 
  . בהרחבה של מגורי	 קיימי	

  
נקבע , ארז. ש.ג' ה באר שבע נהועדה המקומית לתכנו� ולבניי 86121/09) דרו	(בערר .   ד

כי אי� מקו	 להחיל את הפטור מהיטל השבחה מקו	 שבו טר	 ההכרזה לא יועדה 
  . הקרקע למגורי	 ומקו	 שבו מדובר בבנייה חדשה

לתוספת ) 1)(ב(19סעי%  למילולית ותכליתית פרשנות – בקשי�גישת המ
 :השלישית

לתוספת ) 1)(ב(19 בסעי% יש לית� לפטור מהיטל השבחה הקבוע, לגישת המבקשי� .42
, תכליתו והפסיקה הקיימת,  לאור לשו� הסעי%מילולית ותכליתיתפרשנות השלישית 

דהיינו על כל מקרקעי� , "מקרקעי� למגורי�"על כל , כלשו� הסעי%באופ� שבו יחול 
או /בתולה וובכלל זה ג� על בניה חדשה בקרקע  ,או המיועדי� למגורי�/המשמשי� ו

  .בניה נוספותהכוללת זכויות 
  

 :ויישומה לענייננו, הפרשנות המילוליתההלכה לעניי� 

 :לתוספת השלישית) ב (19לפי סעי.  .43

  
  :בת תשלו	 היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלהוח  תחולאל"

בישוב או בחלק ממנו שהממשלה  	י המצויקעי� למגורי�רקמבבחה שה )1(
הדגשה אינה  [;.קכל עוד ההכרזה בתו, שכונת שיקו�הכריזה עליו כעל 

  .].א.ל. ר–במקור 

וכי אי� לקבל פרשנות אשר אי� לה , לשו� החוקנקודת המוצא לפרשנות החקיקה הינה  .44
ולפיה	 , הכלל הוא כי על חוקי המסי	 חלי	 דני הפרשנות הרגילי	. עיגו� בלשו� החוק

יא לעניינו יפי	 דבריו של כבוד הנש. נקודת המוצא הפרשנית היא הלשו� שנקט המחוקק
, 70) 2(ד לט"פ, פקיד שומה רחובות' קיבו( חצור נ 165/82א "עברק הדי� המנחה ב) דאז(

 :75' בעמ

 והשאלה ,נקודת המוצא היא לשו� החוקג	 לעניי� חוק מס , כמו כל חוק אחר"
מבי� . בלשו� ההוראה, ולו מינימאלי, ת יש עיגו�א	 לאפשרויות השונו, היא

המגשימה את מטרתה , האפשרויות הלשוניות השונות יש לבחור אותה אפשרות
ולעתי	 מטרתה היא , לעתי	 מטרת החקיקה היא הטלת מס. של חקיקת המס

המביא להגשמת תכלית , בזו כבזו על הפרש� לית� אותו פירוש. פטור ממס
כש	 שאי� עליו לפרשו ... ש את החוק לטובת הנישו	 אי� עליו לפר.החקיקה

אי� עליו לפרש את . טובתו של נישו	 אחד היא לעיתי	 רעתו של נישו	 אחר. לרעתו
ההדגשה אינה ".(כש	 שאי� עליו לפרשו באופ� ליבראלי, החוק באופ� דווקני

  )ג.ד.א# במקור

 מתוכו נבחרת קיי	 מתח	 אפשרויות לשוניות אשר, בעת מת� פרשנות ללשו� החוק .45
הכלל הוא שהפרש� אינו רשאי לית� ללשו� החוק . האפשרות המשפטית המתאימה
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13041#11#) ת"פ#שלו	(א "ראה לעניי� זה עש(מעות שאינה מתיישבת ע	 לשו� החוק מש
נית� ביו	 , פורס	 בנבו, הוועדה המקומית לתכנו� ובנייה פתח תקווה' זהבה גור נ 08

6.4.09:( 
  
הלשו� קובעת את מתח	 , בראש ובראשונה. פקיד כפול בתהלי0 הפרשניללשו� החקיקה ת"

הלשו� היא , בנוס. לכ0. אשר מתוכו נבחרת המשמעות המשפטית, האפשרויות הלשוניות
המשמעויות .  אשר באמצעותו הפרש� למד על תכלית החקיקה# ג	 א	 לא בלעדי#מקור

לשו� החקיקה מעידה . חקיקההלשוניות השונות מעלות אפשרויות שונות באשר לתכלית ה
אי� הלשו� היא , במישור הלשוני..על התכלית הסובייקטיבית שעמדה לנגד עיני המחוקק

אי� הפרש� רשאי לתת ללשו� החוק משמעות שהיא אינה . תנאי בלעדיו אי� לתהלי0 הפרשני
הלשו� היא א0 אחד מבי� מגוו� האמצעי	 לקביעת תכלית , במישור התכלית. יכולה לשאת

הפרש� אינו רשאי להגשי	 תכלית שלהגשמתה אי� אחיזה ולו מינימלית בלשו� ...חקיקהה
   )).1993)(279#277  פרשנות החקיקה–  כר0 בפרשנות במשפטברק . ראה א.." (החקיקה

קודת המוצא לפרשנותה של הוראה שבדי� הינה בראש ובראשונה בניסוחה נ, נה כי כ�ה .46
 .ובלשונה

בהשבחה במקרקעי� "עוסקת , בהעדר פיסוק רלבנטי, במקרה שלפנינו לשו� הסעי. .47
 : ומקריאתה נית� לפרש את הסעי. בשני אופני	 כדלקמ�,"למגורי�

או /ועי� המיועדי� השבחה א, ורק במקרק,  דהיינו–] במקרקעי� למגורי� [)]  השבחה[
  .  למגורי�המשמשי� 

  )או לחילופי� / ו)

אשר יש בה , השבחה בכל סוגי המקרקעי�,  דהיינו–] למגורי� [–] השבחה במקרקעי�[
 ."מגורי�"כדי לשנות� ליעוד 

 : כדלקמ�1969ט "תשכ, מוגדרי	 בחוק המקרקעי�" מקרקעי�" .48
זולת , אליה חיבור של קבעכל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר , קרקע"

  ."מחוברי	 הניתני	 להפרדה
  

,  וג� קרקע הכוללת מחוברי�, קרקע ריקה אשר כוללת ג	 בהגדרה רחבהמדובר , דהיינו
  .חיבור של קבעאליה וכל דבר אחר המחובר 

  
הרחבה  "המשיבותובכלל זה כטענת " מקרקעי�"כי כל פרשנות אחרת של המונח , מכא�

מהווה פרשנות הסותרת את המשמעות המילולית של " מת בלבדשל דירת מגורי� קיי
, פוגמת באחידות הלשו� בחקיקה, סותרת את המשמעות המשפטית שלו, המונח

  . לתוספת) 1)(ב(19ומרוקנת מכל תוכ� את תחולת הפטור הקיי� בסעי% 
  

הוועדה לתכנו� ולבנייה ' מ נ"קרית בית הכר� בע 7172/96א "לעניי� זה רעראה 
 של לפירוש של� וקוהרנטייש לשאו. " ש	 נקבע כי 508' עמ,, 494, )2(ד נב "פ, י�ירושל

הממונה על מרש� האוכלוסי� ' אפרת נ 693/91צ "כמו כ� ראה בג." דבר החקיקה
לייש	 כלל של , ראוי ככל הנית�" ש	 נקבע כי 765#766, 749) 1(ד מז "פ, במשרד הפני�

, נית� למונח מסוי	 בהוראת חוק ספציפית המיישבת את הפירוש ההרמוניה חקיקתית
#הדגשה אינה במקור[."ג	 כאשר הוא מופיע בחיקוק אחר, ע	 הפירוש לאותו מונח עצמו

  .].א.ל.ר
  

  : לתוספת השלישית19השוואת סעיפי הפטור בסעי% 

נית� ,  לתוספת השלישית19ליתר תתי סעיפי המשנה שבסעי. ) 1)(ב(19מהשוואת סעי.  .49
 :ללמוד

  
   לעניי� היטל  עילות פטור נוספות וספציפיות לתוספת השלישית 19קיימות בסעי. כי .   א

 .       השבחה
  ,  לתחולת הפטורמפורשי� סייגי�  קיימי	 19כי לעילות הפטור הספציפיות בסעי. .    ב

  :       כדלקמ�
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השבחה " סייג המחוקק במפורש את תחולת הפטור ל–) 5)(ב(19 בסעי. –כ0 למשל 
והוא זכאי לסיוע , דירת מגורי� או להרחבתהעי� המשמשי	 לבעליה	 לבניה של במקרק

ובלבד שהסיוע מיועד לבניה של אותה דירת , באחת מתכניות הסיוע של משרד השיכו�
  ....." או להרחבתה, מגורי	

השבחה " סייג המחוקק במפורש את תחולת הפטור ל–) 6)(ב(19 בסעי. –ל "כנ
  ...." עבור בעליה	לבניה או הרחבה של דירת מגורי�י	 וה	 משמש..... במקרקעי�

אינה קיימת כלל בסעי. " בניה או הרחבה של דירת מגורי	"הגדרה זו של 
  ) !1)(ב(19

את המחוקק להגביל בו ביקש מנגנו� איזו� פנימי ל "נית� לראות בסעיפי	 הנ, דהיינו
   . הקטנהברחל בת0ולכ� הדבר נכתב ואובח� שיעור הפטור עד שטח מסוי	 

להבדיל " שכונת שיקו�"המתייחס ל) 1)(ב(19השוואה נוספת נית� לבצע בי� סעי%  .50
העוסק בפטור ) 3)(ב(19וסעי. , "ישובי	 שהוכרזו" העוסק בפטור ל)2)(ב(19מסעי% 

 ": שיקו	איזור"ל

,  המפורס	 בתקנותלישובי� שהוכרזו בצו נית� פטור מהיטל השבחה –) 2)(ב(19בסעי. 
, י והשיכו� ושר הפני	 בתיאו	 ע	 הרשות המקומית כפטורי	 מהיטלי שר הבינו"ע

  ). 347' עמ, רוסטובי1' ראה ה(כלכליות או אחרות , דמוגרפיות, מסיבות פוליטיות

 שיקו	 אזורבמקרקעי� למגורי	 הנכללי	 ב" נית� פטור מהיטל השבחה #)  3)(ב(19בסעי. 
, )348' ראה עמ(רוסטובי1 בספרו ' פי הל."  שיקו	אזוריכמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של 

אול� . או אפילו מבנה אחד, מספר מבני�,  מסוי�אזור שיקו� יכול להיות אזור"
  ."חייבי� להיות מבני� ולא קרקע

  
חזקה היא כי המחוקק אינו ו, )1)(ב(19כלל אינ� קיימות בסעי. אבחנות אלה 

 . מילי	 לריקשחיתמ

 נקבעו סייגי� מפורשי� 19 השוני� של סעי%  בסעיפי הפטורמהאמור לעיל עולה כי .51
הרי שנית� ללמוד ) 1)(ב(19מקו� שלא נקבעו סייגי� דומי� בסעי% . לתחולת הפטור

מקרקעי� "מכ, על כוונת המחוקק שלא לסייג הסעי% מעבר ללשונו הברורה והקובעת 
 . בלבד" למגורי�

  
  : פטור מהיטל השבחה– ה חקיקתיתהיסטורי

אשר אותה נועד דבר החקיקה להגשי	 , יש לאתר את התכלית, קיקהבבואנו לפרש דבר ח .52
, 832, 826, )1(ד לז"פ, מדינת ישראל' נ' מ ואח"נירוסטה בע 277/82ע "ראה לעניי� זה בר

 :ש	 הדגיש הנשיא דאז ברק
  

  ."שיגשי	 את תכליתו, חוק הוא יצירה תכליתית ויש לתת לו פירוש"

ה ביסודו של הפטור מהיטל השבחה הקבוע לש	 איתור התכלית החקיקתית אשר עמד .53
יש לבחו� את ההיסטוריה החקיקתית אשר עמדה , לתוספת השלישית) 1)(ב(19בסעי. 

 .ברקע קביעת הפטור לשכונת שיקו	

אשר קבעה את , מספר שני	 לאחר חקיקת התוספת השלישית לחוק התכנו� והבנייה .54
לאחר שהצטבר ניסיו� , לו	נולד הצור0 לצמצ	 חובת התש, חובת תשלו	 היטל ההשבחה

החל מהרשויות המקומיות וכלה בגורמי	 , במהלכ	 החלו גורמי	 שוני	, של מספר שני	
להופיע בפני ועדת הפני	 ואיכות הסביבה של הכנסת ולהציג , אינטרסנטיי	 שוני	

 .בפטור מהיטל, טיעוניה	 בדבר הצור0 של אותה קבוצה

עמדה על מטרותיו של , אלמוזלינו' הגב, תר ועדת הפני	 ואיכות הסביבה של הכנס"יו .55
במסגרת , לעניי� סעיפי הפטור מהיטל השבחה,  לחוק התכנו� והבנייה20' תיקו� מס
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 #ג" לחוק התכנו� והבנייה התשמ20'  לעניי� תיקו� מס29.12.82ישיבת חברי הכנסת מיו	 
 :כדלקמ�,   בקריאה שנייה ושלישית1982

  
 ואני –להדגיש שהחוק על מכלול סעיפיו בא להקל בראשית הדברי	 ברצוני לציי� ו"

ובמיוחד על האזרח הקט� ולתק� את ,  להקל על כלל האזרחי� במדינת ישראל–מדגישה 
. 1981 ביולי #1 העוול שהטיל עליו החוק הקוד	 חוק התכנו� והבנייה שנכנס לתוק. ב

עוול שהחוק אותו חוק יצר עיוותי	 רבי	 לגביי האזרחי	 אשר הרימו זעקה לתיקו� ה
  .גר	 לה	

  
 אשר ראו את –הודות לפניות הרבות של אזרחי	 אלה ושל גורמי	 ציבוריי	 שוני	 

,  אל משרד הפני	 ואל ועדת הפני	 ואיכות הסביבה של הכנסת–עצמ	 נפגעי	 מאוד 
יז	 משרד הפני	 תיקוני	 לחוק , אשר קיימה דיוני	 בנושא והמליצה לתק� את החוק

  .20' כאשר הובא לקריאה ראשונה מס, א בזמנושנ, התכנו� והבנייה
  

 ומחכי	 לתיקו� החדש 1981אזרחי	 רבי	 הקפיאו תוכניות בניה מאז יולי , חברי הכנסת
הדגשה אינה [ ."אשר בא לפטור מתשלו	 היטל השבחה אזרחי	 רבי	 ולהקל עליה	

  .].א.ל.ר#במקור

, אלמוזלינו' הגב, ר"ת היול אומר" הנ28.12.82 לפרוטוקול ישיבת הכנסת מיו	 66' בעמ .56
 :את הדברי	 הבאי	

  
 לתוספת השלישית עוסק בפטור 19סעי. . נקרא סעי. הפטורי	, חברי הכנסת, 13סעי. "

הצעת החוק שהובאה בקריאה ראשונה ביקשה ליצור מסגרת להתקנת תקנות על . מהיטל
תוכניות , בה� יקבעו סוגי הקלות, באישור ועדת הפני	 ואיכות הסביבה, ידי שר הפני	

הוועדה החליטה שלא . תחול חובת תשלו	 היטלשעליה	 לא , ומבני	 לצרכי	 חקלאי	
להשאיר נושא זה לחקיקת משנה אלא לקבוע את אות� הקלות שעל הצור, בה� למדה 

הדגשה  [."מפניות הציבור והבעיות שהתעוררו במשרדי הממשלה ברשויות המקומיות
  ].א.ל.ר#אינה במקור

  
 מסומני	 29.12.82רלבנטיי	 מפרוטוקול ישיבת חברי ועדת הכנסת מיו	 '  עמב"רצ

  . לבקשה זו "2/טי")"1/טי"כנספחי� 

ביניה	 המרכז , התקבלו בפני הועדה הצעות הגופי	 והמוסדות השוני	, אמור לעילכ .57
 : לתוספת השלישית כדלקמ�19אשר נת� הצעתו לסעי. , לשלטו� מקומי

  
)  השבחה–להל� בסעי. זה (הקלה או שימוש חורג , עת מתכניתבהשבחה הנו) א(19"
  :טורה מהיטל א	 ההשבחה נובעת מאחד מאלהפ
 או לבנות דירת מגורי� הענקת הזכות בשכונת מצוקה להרחיב דירת מגורי	 קיימת) 1(

  .].א.ל.ר#הדגשה אינה במקור [..."חדשה
  

  .לבקשה זו "1/כ"כנספח  הצעת המרכז לשלטו� מקומי מסומנת ב"רצ
כנספח  מסומני	 6.7.82ת מיו	 רלבנטיי	 מפרוטוקול ישיבת חברי ועדת הכנס'  עמב"רצ
  . לבקשה זו "2/כ"

  
כספי " מקבלי"אשר מייצג את האינטרסי� של , ג� מרכז השלטו� המקומי, דהיינו
או /תמ, בעמדה לפיה יינת� פטור בשכונת שיקו� ככל שמדובר בהרחבת דירה ו, ההיטל

  . (!)בניית דירה חדשה
  

ת הפני� ואיכות הסביבה של י ועד"הצעה זו של מרכז השלטו� המקומי התקבלה ע
 19דנו חברי הועדה בעניי� תיקו� סעי. , במהלכו, 6.7.82מיו	 הכנסת במסגרת הדיו� 

 .לתוספת השלישית וניסוח סעיפי הפטור השוני	

לא יחויבו בתשלו	 היטל ) א. (19"נוסח הסעי. שהתקבל היה לאור ההצעה היה כללי  .58
 בתכנית החלה על שכונת שיקו	 השבחה במקרקעי� למגורי	 הכלולי	) 1(השבחה 

 ."שהוכרזה על ידי ועדת השרי	 לשיקו	 שכונות
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דיברו על ל נית� ללמוד כי הנוכחי	 אשר דנו בפטור לשכונת שיקו	 "מפרוטוקול הדיו� הנ .59
 :כדלקמ�, בניה חדשה על קרקע בתולה

אני . תאי� לי התנגדו) 1(# ו) 2(לסעיפי	 : "שטרית כי. מציי� מ– לפרוטוקול 19' בעמ.  א
דירות מגורי	 בשכונת שיקו	 או בשכונות מועדפות תהיינה פטורות . מסכי	 לה	

 ."הנהני� יהיו זוגות צעירי� או משפחות שקונות את הבתי�. מהיטל

 
 בשכונת א� לאד� יש קרקע: "אלמוזלינו#ארבלי.ר ש" היו# לפרוטוקול 19' עמ.  ב

 ."הוא יהיה פטור, בונה ש�מצוקה והוא 

 
   כל מי שבונה . הפטור הוא טריטוריאלי על שכונה מסוימת: "לוי.י:  לפרוטוקול21' עמ.   ג

 ." באות� שכונותכדי לעודד בניה פרטית, הוא פטור, באותה שכונה
  

 מסומני	 6.7.82רלבנטיי	 מפרוטוקול ישיבת חברי ועדת הכנסת מיו	 '  עמב"רצ
  . לבקשה זו "4/כ")"3/כ"כנספחי� 

הדיו� בכל יתר סעיפי� הפטור הקבועי� , � בועדת הכנסתכפי שנית� ללמוד מהדיו .60
הדיו� , לעומת זאת.  והגבלתו היה דיו� ספציפי ומעמיק לעניי� תחולת הפטור19בסעי% 

 .בסעי% הפטור לשכונת השיקו� היה כללי וללא הגבלות מסוימות
  

י "נתבקש ברחל בת, הקטנה ע הנוסח הרחב של הסעי% והכולל בניה חדשה, כמו כ�
  ".מקבלי היטל ההשבחה"כז השלטו� המקומי אשר מייצג דווקא את אינטרס מר
  

, תחולה רחבה ובלתי מסויגתבעל נית� ללמוד על כוונת המחוקק לית� לפטור , מכא�
 . באופ� העולה בקנה אחד ע� לשו� הסעי%

  
  : הלכה למעשה,משיבותהאבסורד בפרשנות ה

אשר , לתוספת השלישית) 1)(ב(19א	 ניקח את הפרשנות לנוסח סעי. , לש	 הדגמה .61
וכניות המשביחות בעניי� הלכה למעשה על עובדות הת, וניישמה, המשיבותמוצעת על ידי 

 :הרי שיתקבלו הממצאי	 כדלקמ�)  לבקשה זו"יד")"יג"נספחי�  (8141/10ערר 
  

     ,ר" מ650לי של א למגרש מינימ35% הנה 'התכסית במגורי	 א 301/על פי זמ
 .)אחתידה  ליח178 # או כ(ידות  יח2 #ר ל" מ357 # שה	 כ,ד" יח2 # ל%55 # כ מרבי"סהבו

ר ליחידה אחת במפלס " מ113 )דהיינו כ'  יח2 # ר תכסית ל" מ650X 0.35 = 227, דהיינו
 .קומת קרקע

היטל מנית� פטור ו ,ר" מ178מקסימו	 במצב דברי	 בו נית� לבנות , המשיבות לפי שיטת
שניתנה במסגרת ההכרזה על  כל ההטבה יאז, )הבנויי�(בלבד  ר" מ120 השבחה עבור

לנצל אות� רק בבניה אות� יוכל הנישו� , בלבדר " מ58 )מתבטאת בשכונת שיקו� 
הבנוי ויפנה את משפחתו לצור0 ביצוע פרק את גג הרעפי	 ישלאחר , היבקומה שני

   !?האמורה " ההרחבה"

   (!)ניצול בלתי כלכלי  נות� תמרי( ל,המשיבותלפי גישת ,  הפטור–דהיינו 

בתי� ישני� וגדולי� (ר " מ180)אד� בעל נכס שגודלו למעלה מ – בנוס% לאמור לעיל
  בנוי להוסי% מטר אחד , בנסיבות העניי�לא יכול ) או משפחות מרובות ילדי�/ו

  (!)בפטור 

 והיא איננה עומדת במבח� המציאות ,אי� כל היגיו� בפרשנות זוש הרי, לאור האמור
   . של הפטור במוב� המובהק ביותרתכלית הסוציאליות ת את הסותרו

  :תקציב פרויקט שיקו� שכונות

המבקשי	 יטענו כי לאור תקציבי העתק שהוקצו לפרויקט שיקו	 השכונות ממקורות  .62
 1980#1985חות מבקר המדינה לדוגמא לשני	 "ראה דו(תקציביי	 וחו1 תקציביי	 
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 עולה כי צמצו	 הפטור ,(!))בשנה 4  מיליו� 750 # המפרטי	 תקציב  המגיע לס0 של כ
על , אשר אמור להיות במוקד הסיוע, ושלילתו מתושב שכונת השיקו	, המשיבותכגישת 

 .   מתקבלת באור אבסורדי וחסר כל אחיזה בתכלית הפטור, "לחסו0"מנת 
  
  :לתוספת השלישית) 1)(ג(19מפרשנות בית המשפט העליו� לסעי% " גזירה שווה"

ואשר מעניק פטור של , לחוק) 1)(ג(19דירות מגורי� קיי� פטור ספציפי בסעי% להרחבת  .63
 א	 ,מכא� נית� לשאול כי. לצור0 הרחבת דירה קיימת) ר" מ120בזמנו עד (ר " מ140עד 

מדוע אפוא יש צור0 , כבר נית� בסעי. נפרד פטור מסוי	 לצור0 הרחבת מגורי	 קיימי	
 !  ?כונות שיקו	 להרחבת דירות מגורי	 בשבפטור נוס.

הועדה ' נ ר זיאד חמאיסי"ד 3626/06א "רעהבהיר בית המשפט העליו� ב, לאחרונה .64
כי הפרשנות , 22.7.2008 נית� ביו	, פורס	 בנבו, מבוא העמקי�, המקומית לתכנו� ובניה

מזכה , חוק התכנו� והבניהלתוספת השלישית ל) 1)(ג(19הלשונית והתכליתית של סעי. 
ג� כשמדובר בבנייה על קרקע , ר מדירת המגורי	" מ120בפטור מהיטל השבחה על 
ד " בפסה– עקב טעות דפוס בדבר חקיקה –ולא כפי שנקבע  שטר� נבנתה קוד� לכ�

 .)017417/א "רע(בעני� צרי 
  

של סעי% בפסיקה לפרשנויות הסותרות " הק("בכ, ש� בית המשפט העליו� את 
 . לעניי� תחולת הפטור) 1)(ג(19
 

 הלשונית והתכליתיתל לאור הפרשנות "בית המשפט העליו� הגיע למסקנתו הנ
  :של הסעי. כדלקמ�

  
טור לבניה בהיק% נמו, באופ� המעניק פ, מטרת הפטור היא סוציאלית"... 

לשימוש ]  או המורחבי�למגורי� החדשי�[יחסית תו, הבטחה שהפטור ישמש 
  .עצמי של המחזיק או קרובו

  
 בי� אד� המרחיב בניה קיימת או הסותר את הבניה אי� כל הגיו� להפלות

המבקש לבנות על קרקע בתולה , מחוסר דיור, לעומת אד	 אחר ... הקיימת
  ....ר" מ120ת קרובו את אותה הבניה הכוללת של שבבעלותו או בבעלו

  
פרשנות מצמצמת זו לא נועדה לשלול מהזכאי	 לכ0 את ההטבות שנקבעו לה	 

" בניה מרחיבה"לבי� " בניה מלכתחילה"ליצור הבחנה מפלה בי� או , במפורש
 מתו0  לאבחנה שכזו בלשו� הסעי% ומבלי הצדקה לכ,מבלי אחיזה לשונית
  ].א.ל.ר# הדגשה אינה במקור" [.הפטורתכליתה של הוראת 

 
 ,וביתר שאת, כל הרציונאליי� המפורטי� בפסק הדי� בעניי� חמאיסי חלי� ג� בענייננו

  :כדלקמ�
  

אשר ,  מובהקת כפי שפורט לעילמטרה סוציאליתשכונת השיקו�  לפטור ב  .א
הקטנת הפער החברתי ועידוד צמיחה כלכלית , נועד לצור, שיקו� היישוב

 .חדשהוהתיישבות 
 לעניי� מת� הפטור מחוסרי דיור המעונייני� לבנות על אי� כל היגיו� להפלות   .ב

 .מבקש להרחיב דירתוקרקע בתולה לעומת אד� ה
 לטענה כי מדובר בהרחבת דירות מגורי� קיימות בלבד אי� כל אחיזה לשונית   .ג

 לשו� הסעי% כללית ורחבה ומדוברת על –נהפו, הוא , )1)(ב(19בנוסח סעי% 
  . "מקרקעי� למגורי�"כל 

  
) 1)(ג(19מ� הפרשנות שנקבעה בבית המשפט העליו� בעניי� חמאיסי כאמור לסעי. 

 הפטור הכלליא� לעניי� , נית� להקיש א. מקל וחומר לענייננו, לתוספת השלישית
פרשנות ש העליו� הצדקה לית� "לעיל מצא ביהמ) 1)(ג(19מהיטל השבחה הקבוע בסעי% 

מקל וחומר , כי אי� להפלות הרחבת דירות לעומת בניה חדשהכאשר נקבע , מרחיבה
,  בלבד"כשכונת שיקו�"י� שהוכרזו שכונת של בפטור ספציפיבענייננו כאשר מדובר 

ואשר נועדו על פי תכלית ההכרזה ליצור התחדשות המרק	 החברתי והכלכלי ביישוב 
  .והזרמת ד	 חדש
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) 1)(ב(19ניי� פרשנות סעי.  די� שווה צרי0 לחול ג	 לע–לאור האמור לעיל 
   .עקרונות של אחידות והרמוניה שיפוטיתלאור , לתוספת השלישית

הצעת חוק התכנו� והבנייה נוסחה , ל"בהתא	 לפרשנות שנקבעה בעניי� חמאיסי הנ .65
, 2009 –ט "התשס)  פטור מהיטל השבחה על בניית דירת מגורי� חדשה–תיקו� (

 ואשר לפיה נית� פטור מהיטל השבחה בסעי. ,לבקשה זו" כא" מסומנת כנספח ב"הרצ
בי� א� , בניית דירת מגורי�" יבוא –" בניה או הרחבה של דירת מגורי	"במקו	 ) ג(19

 ..." היא נבנית על מקרקעי� שעליה� לא היתה קוד� לכ� דירת מגורי� או הרחבה
  

 הפטור  של מת�לש� חיזוק התכלית הסוציאלית"הצעת חוק זו נועדה לפי דבריי ההסבר 
על דר0 הבטחת תחולתו על כל משפחה שמבקשת לייש	 את זכותה הבסיסית להשיג 

  ." פתרו� דיור ולבניית דירת מגורי	 לשימוש עצמי
  
 פטור מהיטל השבחה על בניית דירת מגורי	 –תיקו� (חוק התכנו� והבנייה  הצעת ב"רצ

 .לבקשה זו "אכ"כנספח מסומנת , 2009 –ט "התשס) חדשה

 
  :מלומדי� והספרות המשפטיתפרשנות ה

הרציונאליי	 , ג	 המלומדי	 בתחו	 המשפט הביעו דעת	 לעניי� הפטור לשכונות שיקו	 .66
 .כמפורט להל�, והשיקולי	 שעמדו בבסיס החקיקה

 : נות� הסבר למטרת הוראת הפטור כדלקמ�339' רוסטובי1 בספרו בעמ' ה .67

ר אינה מגבילה את סוגי הוראת הפטו. הפטור בא לסייע בשיקו	 השכונות שהוכרזו"
 התנאי היחיד .הקלה או שימוש חורג, והיא חלה על השבחה בעקבות תוכנית, ההשבחה

  ".הוא כי המקרקעי� מיועדי� למגורי�

והוא אינו מתייחס למצבו הכלכלי של הבעלי	 של , שכונתהפטור נית� באופ� גור. ל "
, ר חל ג� על יזמי�הפטו. בדר0 זו נית� לשק	 בבת אחת שכונה שלמה. המקרקעי�

  .].ל.ר#הדגשה שלנו." [הקוני� קרקע בשכונת שיקו� ופועלי� לאישור תוכנית משביחה

) 1)(ב(19הפטור מהיטל השבחה בסעי. , )345' ראה עמ(בספרו ' רוסטובי1' לדעת ה .68
הקניית בא לעודד את תושביה של שכונה חלשה להשתק	 על ידי , לתוספת השלישית

 :0 כספי ופטור מתשלו	 היטל בעלות ערזכויות בנייה

שאושרו לפני ההכרזה עלול לעמוד , על פי תפישה זו חיוב בהיטל השבחה בגי� תוכניות"
לאחר , על פי תפישה זו אי� מקו	 להעניק את הפטור. לרוע1 בפני שיקו	 מהיר ויעיל

בעלי	 של . מאיד0 גיסא יש מקו	 לסברה הפוכה. שהשכונה שוקמה וההכרזה בוטלה
זכאי להינות , שמוכר את מקרקעיו או בונה עליה	 לאחר תקופת ההכרזהמקרקעי� 

וא	 יש להחיל עליו את הפטור לגביי תוכניות שאושרו לפני , שזכה לו שכנו, מאותו פטור
  ." מקל וחומר יש להחילו לגביי תכניות שאושרו במהל0 תקופת ההכרזה, תקופת ההכרזה

  
  :ויישו� פסק הדי� בעניי� פנחס כה� לענייננ

  
  :שיקולי צדק חלוקתי

 3088/02) א"ת(א "יפו בע#על הרציונל למת� הפטור עמד בית המשפט המחוזי בתל אביב .69
אשר קבע כי , ]פורס	 בנבו[, כה� פנחס' הועדה המקומית לתכנו� ולבניה פתח תקווה נ

, להבדיל מדחיית מועד התשלו	, הואיל ומדובר בפטור מוחלט מחבות בהיטל השבחה
הרי שהכוונה שעמדה , שיקולי ודאות ושיקולי� כלכליי�,  צדק חלוקתימשיקולי� של

 :מאחורי מת� הפטור היתה

התכלית למת� הפטור המוחלט .... להקל את מצוקת הדיור ולעזור לשיקו	 השכונות"
הכרזה שמעורבת בה , מחבות בהיטל השבחה בשכונת שיקו	 שהוכרזה על ידי הממשלה

כונה המוכרזת ולעזור בשיקומה בדר, של מת� הקלה נועדה להיטיב ע� הש, ג	 הרשות
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יש טע� רב בפרשנות הרואה בפטור  ולכ� ומשיכת תושבי� נוספי�והטבה לתושביה 
  . ולא רק דחיית מועד התשלו	מהיטל השבחה פטור מוחלט

משיכת אוכלוסייה לשכונת השיקו� ותושבי� קיימי� שיבצעו ההטבה באה לעודד 
 .].ל.ר#הדגשה אינה במקור [."את השכונההשבחות של נכסיה� וישפרו 

כי  , השופט ורדי בפתח דבריו' ציי� כב, ל" הנפנחס כה� בעניי� 3088/02) א"ת(א "בע .70
ועל כ� מטבע הדברי	 נית� לכאורה , ל מנוסח באופ� לא בהיר וברור דיו"הסעי. הנ

בהרה לפרשנות לכא� ולכא� ומ� הראוי כי המחוקק ישקול את תיקו� הסעי. והצור0 בה
 .ברורה לגביי פרשנות זו או אחרת

  
כי ישנ	 פסקי די� שוני	 של בתי משפט , ל"השופט ורדי בפסק הדי� הנ' ציי� כב, בנוס.

השלו	 והמחוזי שהגיעו לתוצאות שונות והפוכות בעקבות תמיכה בפרשנות צד זה או 
 .אחר

 
במקרה (עי% ל לפרש את הס"השופט ורדי בפסק הדי� הנ' ראה לנכו� כב, לאור האמור

שיקולי ודאות ושיקולי� , לאור שיקולי� של צדק חלוקתי) שלפניו לעניי� עיתוי הפטור
 .כלכליי�

" הצדק חלוקתי"בית המשפט העליו� בשבתו כבית די� גבוה לצדק פירש את עיקרו�  .71
אשר על רשויות השלטו� לשקול בכל עניי� הקשור , כחלק מעיקרו� השוויו� החוקתי

 : כדלקמ�, משאבי	 וכספי ציבורלחלוקה צודקת של 
  

והוצאת� של כספי� אלה וחלוקת� צריכות , רשויות השלטו� ה� נאמני הציבור"
מחייבת דר0 זו , מבחינת המהות. ולהיעשות בדר, העולה בקנה אחד ע� נאמנות ז

. כי המטרה שלשמה נועדו הכספי	 היא מטרה שיש למדינה עניי� לתמו0 בה, שכנוע
  " פי עקרונות של סבירות ושוויו�)עלשות התמיכה צריכה להיע

  
  ).  אתר נבו– 706, )1989 (705) 4(ד מב"פ, שר האוצר' נ כ צב�"ח 1/8859 "בג(

  
בחלוקה עניינו של ער0 זה , השוויו� מחייב חלוקה חברתית צודקת של המשאבי�"

צדק החובה לשקול שיקולי� של . חברתיי� ואחרי�,  הצודקת של משאבי�החברתית
אשר בסמכותה להחליט על ,  היא חלק בלתי נפרד מסמכותה של רשות מנהליתחלוקתי

   ." הקצאת משאבי� מוגבלי�
  
ר המועצה להשכלה " יו–שרת החינו, התרבות והספורט ' דוד גרבי נ  111075/04 "בג[

  . �5.12.07 ביו	 נית, פורס	 בנבו, גבוהה
  

 כי אי� כל מקו� להפלות לעניי� מת� המבקשי� יטענו,  עיקרו� הצדק החלוקתי       לאור
וכי כל , "הרחבת בניה קיימת"לעומת " בניה חדשה"בי� ) 1)(ב(19הפטור הקבוע בסעי% 

התקציב " עוגת" וחלוקה בלתי שווה וראויה של , מהווה הפלייה פסולהצמצו� כאמור
  .  כליות הסוציאליות והחברתיות אשר עמדו כאמור מאחורי מת� הפטורבניגוד לת

והשנייה ענייה והוכרזה כשכונת , האחת אמידה,  ביישוב פלוניטול לדוגמא שתי שכונות .72
 . שיקו	

  
יחויב  # המשיבותל על פי פרשנות " בשכונת השיקו	 הנהבונה על מגרש ריק" העני"

  .)1)(ב(19י%  לסעהמשיבותלפי פרשנות , בהיטל השבחה
  

ואשר היק. היטל ,  בשכונה היקרהאשר מרחיב את דירתו" העשיר" #לעומת זאת 
לפי , יקבל פטור מהיטל השבחה –ההשבחה בגינו כפול ומשולש מההשבחה במגרש העני 

  ).1)(ג(19סעי. 
  

  ? או קידו� תכלית סוציאלית כלשהי /ו? הגיו� ? הא� יש בכ, צדק 
ו מצמצמת בצורה קיצונית את אוכלוסיית הנהני� פרשנות ז יטענו כי המבקשי�
  .יו הסוציאליות והחברתיותבניגוד למטרות, מהפטור
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  – שני אנשי	 בשכונת שיקו	 נית� לקחת, לדוגמא נוספת .73
  

בונה במגרשו יחידת דיור נוספת בעבור בנו ,  נפשות10 אשר בביתו מתגוררי� –פלוני 
 לפי הפרשנות המצמצמת של חה יחוב בהיטל השב– המשיבותלפי גישת . שנישא

  .)1)(ב(19המשיבות לסעי% 
  

 יהיה פטור – נפשות בלבד 3בה מתגוררי� ,  אשר מרחיב את דירתו– אלמוני –לעומתו 
  .)1)(ב(19 לפי פרשנות� לסעי%  מהיטל השבחההמשיבותלפי גישת 

  
 מה הטע� הסוציאלי בהבחנה בי� פלוני לאלמוני לעניי� מת� –מכא� עולה השאלה 

 ?פטורה

ונועדו לא רק , כי מטרות הפטור הינ� כלכליות וסוציאלית כאחד, מהאמור לעיל דומה .74
ולעודד הזרמה של , כי א	 לאפשר לבני היישוב לבנות, לסייע בשיקו	 הישוב הקיי	

מכא� שלאור רציונל הפטור אי� . אוכלוסייה נוספת וחדשה ליישוב או לשכונת השיקו	
 . בלבד" הרחבת מגורי	 קיימי	"וגבלת לכל היגיו� בפרשנות מצמצמת ומ

  
בישוב קרית " שכונת שיקו�" לעניי� מת� פטור מהיטל השבחה לעניי� המשיבותנוהג 
  :עקרו�

כנספחי� מסומני	 ,  בקרית עקרו�1992 בשנת המשיבותי " אישורי	 שהונפקו ע3 ב"רצ .75
ל השבחה  נהגה לית� פטור מהיטהמשיבותמה	 נית� ללמוד כי , לבקשה זו "דכ")"בכ"

 ".מגרש ריק"ומהווי	 לענייננו , ג	 במגרשי	 בעלי זכויות בנייה נוספות

אשר , מדובר במגרשי	 לבניית יחידות צמודות קרקע שהיו בעבר בבעלות רשות הפיתוח .76
ואשר נמכרו לדיירי	 המוגני	 , כל אחד מה	 כלל בית יש� אשר נבנה לפני קו	 המדינה

 . ל"אשר החזיקו בבתי	 הנ

וא. , ג	 במגרשי	 בה	 מוקנות זכויות בנייה נוספות, ל"� לראות באישורי	 הנכפי שנית .77
 . פטור מהיטל השבחההמשיבותנתנה , כי  לא מדובר בהרחבת דירת מגורי	 קיימת

ולהחיל ,  כי יש להחיל די� שווה ג	 בעניינוהמבקשי	יטענו , לאור הנוהג המפורט לעיל .78
מכוח החובה ,  על הנכס נשוא ערר זה ג	המשיבותהפטור מהיטל השבחה כפי שנהגה 

 .  כרשות ציבורית לנהוג בשוויו� וללא ביצוע אפליה אסורההמשיבותהמוטלת על 
  

מת� תוק% לתוכנית מועד הקובע לעניי� תחולת הפטור הינו היעוד ביעוד המקרקעי� 
  :המשביחה

 לבחו� את  כי יש,")יג"ראה נספח  (8141/10כפי שבאה לידי ביטוי בערר , משיבותטענת ה .79
 ה הינ, של המקרקעי�הקוד� לפי היעוד ,תחולת הפטוריעוד המקרקעי� הקובע לעניי� 

 . את החקיקה והפסיקה הקיימת כפי שיפורט להל� וסותרתמטעה, שגויה

 כל ,מבקשי�לגישת ה, דהיינו, "מקרקעי� למגורי	"מדובר ב) 1)(ב(19על פי לשו� סעי.  .80
לא תחול חבות , קיבלה תוק% בתקופת ההכרזהבתוכנית משביחה למגורי� שעוד מדובר 

 .בהיטל השבחה
  

  :בתקופת ההכרזה, נית� לראות שינויי	 תכנוניי	 כדלקמ�, לש	 הדגמה
  

 – לתוכנית בני� עיר ביעוד למגורי� – ביעוד שאינו למגורי�שינוי מתוכנית בני� עיר 
  . יחול הפטור
  .  יחול הפטור– רחבותע� זכויות בניה מו" למגורי� "–" מגורי�"שינוי יעוד 

. א. לא יחול הפטור לפי הלכת ר–  ליעוד שאינו למגורי�–" מגורי�"שינוי מיעוד 
  .שליט
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יעוד  # וא המועד הקובעהש,  מת� התוק% לתוכניות המשביחותבמועד, בענייננו .81
 . למגורי�נוהמקרקעי� ה

 . בתקופת ההכרזהאושרו , כהגדרת� לעילהתוכניות המשביחות , כמו כ� .82

הועדה '  נמ"שליט פיתוח בניה ויזו� פרויקטי� בע. א.ר 1212/04 )ש"ב (א"עב .83
במצב דברי	 בו , 18/12/2005 נית� ביו	, פורס	 בנבו, המקומית לתכנו� ובניה אשדוד

שלל בית המשפט המחוזי את תחולת , ממגורי� למקב( דיור את היעוד המשיבותהפכה 
 ). 1)(ב(19הפטור לפי סעי.  

  
ייעוד� הנוכחי � ה� פני הדברי� הואיל ועסקינ� במקרקעי� אשר על פי שוני, בעניינו

לאור , על כ�  (!)הנ� למגורי� )ובמועד כניסת התוכניות המשביחות לתוק% 
    .המשיבותטענת כ ל אי� כל רלבנטיות לייעוד הקוד�"שליט הנ. א.הלכת ר

ניסת התוכנית  לפיה יש לבחו� את יעוד המקרקעי� טר	 כהמשיבותגישת , בנוס. לכ0 .84
ואינה , מנוגדת לתכלית הפטור והרציונאליי	 המתוארי	 לעיל, המשביחה לתוק.
 תידרש הועדה המשיבותשכ� על פי גישת ,  הלכה למעשה, ליישו	קוהרנטית ואחידה

לכל , שאינ� בתוק%בכל פע� מחדש לבחו� שרשרת תוכניות קודמות ויעודי� קודמי� 
 !)?(צאות שונות וסותרות לתושבי שכונת השיקו� מה שיכול להביא לתו, נכס מקרקעי�

לפיה הפטור לשכונת השיקו� , לתוצאה אבסורדית מביאה המשיבותגישת , כמו כ� .85
ולא , במהל, תקופת ההכרזה" הקפאה תכנונית"יינת� א, ורק למקרקעי� בה� היתה 

כונת ועודדו את בני היישוב לבנות ולפתח את ש,  בני� עירהשתנו תוכניותלמצבי� בה� 
 .  השיקו�

  
  :הגדרת הקבוצה

 :כהגדרתה בפתיח לבקשה זוהתובענה הייצוגית כוללת  .86

   – כל בעלי המקרקעי� ביישוב קריית עקרו�. 82.1

  ;או נדרשו לשל	 היטל השבחה/אשר שילמו ו
  ; החודשי	 שקדמו להגשת התובענה24במש0 

  ;י�או אישור להעברת זכויות בלשכת רישו	 המקרקע/בגי� היתר בנייה ו
  ;עקב השבחה שנוצרה עקב תוכנית בני� עיר

  ;שנכנסה לתוק. בתקופת ההכרזה כהגדרתה להל�

   #  ביישובי� אחרי� ברחבי האר(כל בעלי המקרקעי� . 82.2

  ;או נדרשו לשל	 היטל השבחה/אשר שילמו ו
  ; החודשי	 שקדמו להגשת התובענה24במש0 

  ;ת רישו	 המקרקעי�או אישור להעברת זכויות בלשכ/בגי� היתר בנייה ו
  ;עקב השבחה שנוצרה עקב תוכנית בני� עיר

  ;שנכנסה לתוק. בתקופת ההכרזה לישובי	 בכל האר1 כהגדרתה להל�

ומשכ0 ה	 זכאי	 להשבת סכומי , מקבוצה זו שללו המשיבות את הפטור המגיע לה	 .87
 .בצירו. הפרשי ריבית והצמדה כדי�, הפטור

והמבקשי	 , המדויקי	 מצויי	 בידי המשיבותהמבקשי	 יטענו כי הפרטי	 והנתוני	  .88
בית המשפט בבקשה לתק� את הנתוני	 הכספיי	 ' שומרי	 על זכות	 לפנות לכב

 .המפורטי	 בתובענה זו ככל שיידרש

שללו את הפטור מבעל , המשיבותמלבד , כי מספר רב של וועדות תכנו� ובנייה באר1, יוער .89
י הממשלה " אחרי	 אשר הוכרזו בצו עביישובי	, נכסי מקרקעי� המיועדי	 למגורי	
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בי� א	 בדר0 של פרשנויות סותרות של תחולת הפטור ובי� א	 בדר0 של , כשכונות שיקו	
  .  שלילה גורפת של מת� הפטור לשכונות שיקו	 בניגוד חמור לדי�

  
  : ראויה להתברר כתובענה ייצוגיתתביעהה

וגית מכוח הוראות חוק  כי התובענה ראויה להתברר כתובענה ייצנויטע י	מבקשה .90
 בתנאי הס. לש	 אישור התובענה י	 עומד	 וכי ה,#2006ו"תובענות ייצוגיות התשס

: להל� (#2006 ו"התשס,  לחוק תובענות ייצוגיות8כתובענה ייצוגית המפורטי	 בסעי. 
 "): התובענות הייצוגיותחוק"

  
אשר , 11סעי% , ות התובענות הייצוגיה לחוקיהתובענה מוגשת על פי התוספת השני)  1(

אגרה או , כמס, תביעה כנגד רשות להשבת סכומי	 שגבתה שלא כדי�: "עניינו
עוסקת התובענה בהשבת כספי היטל השבחה שנגבו , בענייננו ".תשלו	 חובה אחר

לתוספת ) 1)(ב(19ביתר ושלא כדי� בניגוד לפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעי. 
  . השלישית

  
  :התובענההיקפה הכלל ארצי של )  2(
  

 עקרונית ובעלת הנה החלטת ,בתובענה זוהמבוקשת ההחלטה , כפי שפורט לעיל
ומשתרעת , החורגת מהבירור שבי� הצדדי� בבקשה זו, משמעות והיק% כלל ארצי

 לעניי� – הואיל ועסקינ� בפרשנות חקיקתית, למעשה על כל שכונות השיקו� באר(
  . תוספת השלישית לחוקל) 1)(ב(19הפטור מהיטל השבחה הקבוע בסעי. 

  
ל בטעות באופ� "פירשו את הסעי% הנבתי המשפט המחוזיי	 , כפי שפורט לעיל

  .ואשר סוטה מ� ההלכה המקובלת ומ� הנוהג המקובל, מצמצ�
  

לתכנו� ובנייה ברחבי האר1 נוספות ועדות  נהגו, בהתא� לפרשנות מצמצמת זו
  .ה מתושבי שכונת השיקו	ושללו הפטור מהיטל ההשבח, בשכונות שיקו	 שהוכרזו

  
הרי שבירור התובענה בדר0 של תובענה ייצוגית הנה הדר0 , לאור האמור לעיל

וזהו המקרה הקלאסי לניהול הלי0 של , היעילה והצודקת בנסיבות העניי�, הראויה
ותוענק ,  התובענה הייצוגיתמכשירבדר0 זו תוגש	 מטרתו של . תובענה ייצוגית

אשר , אלפי בעלי מקרקעי� בקבוצהמאות אלפי וא. שרות ע של ,תרופה לציבור רחב
  . כול	 זכאי	 לסעד כנגד שלילת הפטור

  
  :גודלה של הקבוצה מצדיק נקיטת הלי, של תובענה ייצוגית   )3(
  

 ובכלל שכונות גודלה והיקפה של קבוצת בעלי המקרקעי� ביישוב קריית עקרו�.3.1
בי� לבנייה חדשה ובי� , גורי	או המשמשי	 למ/אשר מיועדי	 ו, השיקו	 באר1
י המשיבות בגי� "או נדרשו לשל	 היטל השבחה ע/אשר שילמו ו, לבניה קיימת
מצדיק וא. מחייב נקיטת ההלי0 של , שלא כדי� כמפורט בבקשה זו, מימוש זכויות

  .תובענה ייצוגית
  

רי לצר. את כל חב, מבחינה מעשית, גודלה של הקבוצה אינו מאפשר, לא זו א. זו. 3.2
ומאיד0 אי� זה ראוי מבחינת מדיניות משפטית , הקבוצה במסגרת תביעה רגילה

ראויה לעודד הגשת אלפי וא. עשרות אלפי תביעות רגילות עבור כל אחד ואחד 
ומכא� שהלי0 של תובענה ייצוגית הוא ההלי0 הנכו� והמוצדק , מחברי הקבוצה
  .בנסיבות העניי�

  
   של עובדה או משפט המשותפות לכלל   התובענה מעוררת שאלות מהותיות) 4(

  :ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה
        

השאלה העומדת להכרעה בתובענה זו היא הא	 המשיבות שללו שלא כדי� את . 4.1
והא	 ה� חייבות , לתוספת השלישית מחברי הקבוצה) 1)(ב(19הפטור הקבוע בסעי. 

, שאלה מהותית זו משותפת לכל חברי הקבוצה.  הקבוצה את שוויולהשיב לחברי
  . ולמעשה מהווה פלוגתא הזהה לכל אחד מחברי הקבוצה
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השאלה העומדת להכרעה בתובענה זו משותפת ה� לתושבי קרית עקרו� וה� לתושבי . 4.2
, על כ�. שהוכרזו כשכונות שיקו� על פי צווי הממשלה, כל שכונות השיקו� באר(

ותה של הכרעה שיפוטית אפוא בתיק זה חורגת מהבירור שבי� המבקשי	 לבי� חשיב
ומשתרעת למעשה על כל שכונות השיקו� המשיבות ביחס ליישוב קרית עקרו� 

   .באר(
  

ה� אלה המפורטות ,  וליתר חברי הקבוצה עומדות עילות תביעה זהותי	לתובע.4.3
  .  השבה–וא. הסעד זהה לכול	 , בבקשה ובתובענה זו

  
השוני בסכו	 ההשבה המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה אינו גורע מהזהות : ודוק. 4.4

קרי (שכ� גובה סכו	 הפטור , בשאלות המהותיות או מהזהות בסעדי	 המבוקשי	
עמד על כ0 בית . אינו אלא תוצאה של חישוב אריתמטי פשוט) גובה סכו	 ההשבה

אל על נתיבי ' זילברשלג עיטל נ 785/98] 'נצ. [א.המשפט המחוזי בנצרת בעניי� ת
  :בקובעו, 15, )5(ב "ל, דיני	 מחוזי, מ"אויר לישראל בע

  
ה� בשל שוני במחיר ,  הללו אינו זהההמבקשי	אכ� הסכו	 המגיע לכל אחד מ"

 הללו ה	 המבקשי	אול	 כל , הכרטיס וה� בשל השוני בשערי	 הרלוונטיי	
הסכו	 המגיע לכל אחד . ש לעילכפי שפור, "מי שמעונייני	 בתביעה"עדיי� בגדר 

ואי� , מה	 שונה א0 הוא נית� להיקבע על ידי פעולת חישוב אריתמטית פשוטה
  ."  בו כדי להביא למסקנה כי הסעד המבוקש לגביה	 אינו זהה

  
השאלות המשפטיות והעובדתיות הינ� משותפות עד כדי זהות בי� כל החברי	 .4.5

 צודק והוד� לפצל הדיו� למספר רב שלבקבוצה המיוצגת המוצעת ולא יהיה זה 
והטרחה  הליכי	 כאשר הנזק שנגר	 לחלק מחברי הקבוצה אינו מצדיק את העלות

מועטה מכדי  משמעותה של התובענה דנ�, זאת ועוד .שבניהול הליכי	 משפטיי	
לחברה קיי	 עניי� רב  אול	, מהציבור להגיש תובענה אישית להמרי1 כל אחד ואחד

  . שנגבה ממנו שלא כדי� טופל והמשיבות ישיבו לציבור את כספות בכ0 שהתובענה
  

כדי להג� על אינטרס היחיד שנפגע ואינו טורח להגיש "בתובענה זו יש , בנוס..4.6
) 2(ד נא "פ, מ"טמפו תעשיות בירה בע' מ נ" מג� וקשת בע2967/95א "ראה ע". תביעה

312 ,322.  
  

   כללית מקבלת משנה תוק. בניהול  הצור0 בהכרעה עקרונית ו,יתר על כ�. 4.7
   ת ניהול .ש.א 1478/99. א.כפי שנאמר בת, תביעה נגד הרשות השלטונית 
  :7' עמ, מדינת ישראל' מ נ"ח אד� בעופרויקטי� וכ 

  
גופי	 התלויי	 : קיי	 חשש ממשי מקושי בניהול תביעות נגד רשות שלטונית" 

.  היקר0תקשו לממ� את ההליבחסדה יהססו להגיש נגדה תביעות ואילו יחידי	 י
הנכבדי	  חוסר האיזו� בי� השחקני	 הפועלי	 בזירה הוא אחד השיקולי	

  ".שתכליתה אכיפת הדי� ומניעת שרירות, לאישור תובענה ייצוגית
  
עילות התובענה פורטו בהרחבה ודומה . סיכויי התובענה מרובי	, נוס. לאמור לעילב.4.8 

לטובת  שאלות המהותיות יוכרעו בתובענה זוכי קיימת אפשרות יותר מסבירה שה
 .הקבוצה

  
  תובענה ייצוגית היא הדר, היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות  ) 5(

  :העניי� 
   

    לאור , מדובר במקרה מובהק הראוי לניהול בדר0 של תובענה ייצוגית, בענייננו. 5.1
   0 של תובענה ייצוגית ניהול התובענה בדר, הנה כי כ�. הרחב של הקבוצה היקפה 
   מערכת בתי המשפט וימנע הגשת מאות אלפי תביעות נפרדות בגי� עילות  יקל על 
   הדבר ימנע כפל , ולבד מ� העומס שיוטל על המערכת השיפוטית. זהי	 וסעדי	 
   זילבש( ' נ' טצת ואח 4556/94א "אה רע ר.ויצירת הלכות סותרות התדיינות 
  .784 ,774, )5(ד מט "פ, 'ואח 

  
, היא הדר0 ההוגנת ביותר לניהול ההלי0התובענה הייצוגית , בנסיבות העניי�.5.2

בדר0 של , הואיל והמשיבות פגעו בקניינ	 של המבקשי	 ושל כלל חברי הקבוצה
ועל כ� דר0 הפעולה ,  שלילת פטור סטטוטורי מה	–שיטת פעולה זהה ואחידה 
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על דר0 ,  כל חברי הקבוצההאופטימאלית כנגדה הנה תובענה קולקטיבית של
  .התובענה הייצוגית

  
מכל אחד מחברי הקבוצה נשלל פטור סטטוטורי המגיע לו על פי , כאמור לעיל.5.3

יהא כרו0 בעלויות , ניהול תובענות רגילות ונפרדות על ידי כל תובע בנפרד. די�
  .העולות לאי� שיעור על הסכו	 הנתבע, גבוהות

  
א. עשרות אלפי תביעות רגילות לבית המשפט הינה הגשת אלפי ו, זאת ועוד. 5.4

. שכ� היא תכביד באופ� קשה ביותר על מערכת המשפט, תוצאה בלתי רצויה
תקל על מערכת , ניהול התביעה הכוללת בדר0 של תובענה ייצוגית, לעומת זאת

  .המשפט ותחסו0 עלויות בסכומי	 גדולי	 ביותר
  

ת הוא הפער ביחסי הכוחות ואופי הפגיעה שיקול נוס. להכרה בתובענה כייצוגי. 5.5
קיי	 חשש ממשי מקושי בניהול תביעות . בקניינ	 של חברי הקבוצה הפוגעת

שכ� אנשי	 התלויי	 בחסדיה� של אות� רשויות יהססו , כנגד רשויות שלטוניות
חוסר האיזו� בי� . להגיש כנגד� תביעות וא. יתקשו לממ� את ההלי0 היקר

 מהווה אחד השיקולי	 הנכבדי	 לאישור תובענה הנפשות הפועלות בזירה
שתכליתה אכיפת הדי� ומניעת שרירות עמד על כ0 בית המשפט העליו� , ייצוגית
  :בציינו

  
תכליתה של התובענה הייצוגית היא למנוע עשיית עושר ולא במשפט על ידי "

המצטרפי	 לציבור , אות	 גופי	 המתעשרי	 שלא כדי� על חשבו� היחידי	
מקו	 בו , מו כ� היא מהווה אמצעי לאכיפת החוק במישור האזרחיכ. גדול

  ."הסנקציה הפלילית עונשית וסנקציות הרשויות המפקחות אינ� מספיקות
  

אד	 מ� היישוב שאינו בקיא באופ� חישוב היטל ההשבחה : מ� הכלל אל הפרט. 5.6
העובדה לא יוכל לגלות את , ואינו מצוי בהוראות החוק לעניי� פטורי	 למיניה	

שהוא מחויב בהיטל מעבר למגיע ממנו ואינו מזוכה בפטור סטטוטורי המגיע לו 
הרי שלא נית� לדרוש מכל חבר בקבוצה לבחו� את חוקיות כל , כמו כ�. על פי די�

  .הודעת תשלו	 היטל ההשבחה המגיעה לידיו
   .עיריית ירושלי�' נ' אליהו שוקרו� ואח 1114/99. א.ראה לעניי� זה ת

  
  קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר,   ) 6(

 :הולמת
         

  .המבקשי	 יטענו כי עניינ	 של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר0 נאמנה והולמת. 6.1
  

 נ	ינטרס זהה ומשות. לכלל חברי הקבוצה ואי� ביא, בני הזוג דהרי, למבקשי	. 6.2
  . ד אינטרסי	לבי� הקבוצה כל ניגו

  
  לייצג בדר0 הולמת את עניינ	 של  וראוי  כשיר המבקשי	של  א כוח	ב .6.3

  .  המבקשי	 ואת חברי הקבוצה
  

משרד פרטי העוסק ד ותיק בעל "הנו עו, רפאל לוי אבשלו	והנוטריו� ד "העו
תחו	 דיני עיקר בובכלל זה מטפל ועוסק ב,  שנה#20למעלה מבתחו	 האזרחי 
שבעה תובעי	 ייצוגיי	 בתובענה שימש כבא כוח ו ,� והבנייההמקרקעי� התכנו

 ,שבע עיריות בתחו	 האיגוד#הייצוגית שהוגשה כנגד איגוד ערי	 ד� לביוב ו
לאיגוד על יד� ולא הועברו ל "הני העיריות " שנגבו ע,להשבת כספי אגרת ביוב

 על  במסגרתו הורה בית המשפט105/06. מ.ראה ת. ( בהתא	 לנדרש בדי�,הערי	
  ). השבת מיליוני שקלי	 ששלשלו העיריות לקופת� שלא כדי�

נפגעי  הקר� לפיצוי (חבר הנהלת קרנית, 	 רפאל לוי אבשלוד"משמש עו, כמו כ�
  .לישראל חבר ועדת הפיצויי	 להפקעות לפי חוק כביש ארציו, )תאונות דרכי	

  
 כולה מצוי י	המבקשע	 המסקנה כי ייצוג קבוצת  עולה בקנה אחדהאמור לעיל . 6.4

  .   מלאכה זולראויות בידיי	 נאמנות ו
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  :עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לב קיי� יסוד סביר להניח כי) 7(
  

  כזו העשויה   , התובענה המצורפת לבקשה זו מבוססת על עילה אמיתית ורצינית.7.1
  . להביא לתועלת של ממש לכל חברי הקבוצה

  
 סבורי	 כי יש בתובענה זו משו	 אינטרס ציבורי ואינטרס של המבקשי	.7.2

חוב ופניות לא מוגדרות דיי� של  המשיבות עצמ� שלא תוצפנה באלפי תביעות
  . ותהאזרחי	 שכספ	 מונח אצל המשיב

  
דומה כי . של המשיבות כפי שה� מגדירות עצמ� הוא כמשרתות הציבור �תפקיד. 7.3

בות את הכלי הראוי ביותר דרכו תוכל אכ�  בידה של המשיי	מעניקי	 המבקש
  . ציבורהלשרת את 

  
  ,  הינה תביעה בגי� הטעיית המבקשי	 והקבוצה, התובענה נשוא בקשה זו.7.4

  מטרת הבקשה והתביעה הינה לתק� את העוול שנגר	  . על ידי המשיבות
  אשר במהל0 התקופה הרלבנטית לכתב התביעה     , למבקש ולחברי הקבוצה

  סמכו ידיה	 על יושר� של המשיבות והאמינו בתו	  ,  מודעי	 להטעיהלא היו
   .לב	 בפרסומי המשיבות

  
 .סיכוייה להתקבל ברצינות התובענה וכי רבי	,  בכנותני	 מאמיי	המבקש.7.5

  .תתקבל א	 בקשת	 זו,  להגיש ולנהל את התביעהי	כוונת המבקשב
  
י0 של תובענה ייצוגית לא יגרו	 נזק עצ	 ניהול הליצויי� כי , בנוס. למפורט לעיל) 8(

 או לציבור בכללותו לעומת התועלת המשיבות של �לשירותיה חמור לציבור הנזקק
  .בדר0 זו הצפויה מניהולו

  
  .המשיבות הכלכלית של �לא תגר	 פגיעה ביציבות ) 9(
  
  
  : מייצג ושכר טרחת בא כוח מייצגהתובע לגמול )  10(
  

, ממרצ	 ומכספ	, השקיעו מזמנ	,  ועמלו רבותהמבקשי	 ובאי כוח	 שקדו.10.1
בדיקה והכנת הנתוני	 והניתוח השמאי , גיבוש, לצור0 איתור, השקעה ניכרת

  .והמשפטי העומד בבסיס הבקשה לאישור והתובענה הייצוגית
  

סללו המבקשי	 ובאי כוח	 למעשה את הדר0 בפני כל קבוצת , בהגשת בקשה זו. 10.2
על דר0 של תובענה ייצוגית , לקבל כספ	 בחזרה,  חוקימשלמי ההיטל בשיעורו הלא

  .המוגשת על יד	
  

 לחוק התובענות #23 ו22מתבקש בית המשפט הנכבד על פי סעיפי	 , לאור האמור. 10.3
וכ� לפסוק לבאי כוח	 של , לפסוק לתובעי	 המייצגי	 גמול הול	 וראוי, הייצוגיות
יא בחשבו� לצור0 פסיקה זו את ולהב,  המייצגי	 שכר טרחה הול	 וראויהמבקשי	

הסיכו� שנטלו ;  והמייצגי	 ובאי כוח	המבקשי	הטרחה שטרחו ; סכו	 התובענה
את ; את ההוצאות שהוציאו לש	 כ0; הייצוגית ובניהולההתובענה על עצמ	 בהגשת 

את מידת החשיבות , התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לכלל חברי הקבוצה
את ; וגית לעניי� חובת ההשבה ולעניי� שלטו� החוקהציבורית של התובענה הייצ

 הייצוגיי	 ובאי כוח	 את ההלי0 המבקשי	את האופ� שבו ניהלו ; מורכבות ההלי0
  . ב"וכיו

  
,  מסכו	 ההשבה#10%כ מייצג המוצע והראוי מוער0 כ"שכר טרחת ב, לאור האמור .10.4

רשה ונדרשת  נדכי, ובהתחשב בעובדה, עבודת המחקר שנעשתהבהיק.  בהתחשב
ובכלל זה בדיקה עובדתית ושמאית של הנתוני	 ,  השקעה ועבודה מרובהתובענה זוב

בדיקה עובדתית ומשפטית לעניי� הרקע החקיקתי , העומדי	 בבסיס התובענה
סקירת , והצעות החוק, ובכלל זה בדיקת דבריי כנסת, להיווצרות הפטור מהיטל

  . י המשפט וועדות ערר בנושא זהוהפרשנות הראויה והחלטות בת, המצב המשפטי
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  :סעד ההשבה

הינה הסעד הראוי י המשיבות שלא כדי� "שנגבו ע כי השבת הכספי	 המבקשי	 יטענו .91
 :והנכו� בנסיבות שפורטו בתובענה באשר

ואי השבת ,  ובחוסר סמכות והסתרתה,שלא כדי�המשיבות בפעולת הגבייה   )א(
כבוד :  המוגנת בחוק יסודי�בזכות הקני פגעו בצורה חריפה ,	 שנגבותשלומיה

  : הקובע כדלקמ�3סעי. , האד	 וחירותו

  ".אי� פוגעי� בקנינו של אד�"

זכות לפגוע בזכות הקניי� החוקתית ללא הוראה מפורשת בדי� כל  ותאי� למשיב
,  שיקו	תושכונ כות המוגדרותשכונגביית היטלי השבחה בעל כאמור והדי� אסר 

  .בתקופת ההכרזה

: משק המדינה הקובע כי:  לחוק יסוד1 המשיבות מנוגדת לסעי. פעולת, כמו כ�
, ושיעוריה� לא ישונו, ותשלומי חובה אחרי� לא יוטלו, מלוות חובה, מיסי�"

  אלא בחוק או על פיו

 המשיבותההשבה הינה בגי� הפרה מהותית של חובות מהותיות שהוטלו על   )ב(
מהתמשכותה ומהפרת חומרת ההפרה נובעת ג	 מהיק. הגזילה ו .בחוק ובפסיקה
 ;החוק הבוטה

לרשויות המקומיות ישנ� מקורות של ההכנסה הכללית ומתוכה עליה� להחזיר   )ג(
 . לקופת� שלא כדי� לבל יצא חוטא נשכרששלשלוהכספי	 

גובר , � עצמהמשיבותאינטרס הציבור ואינטרס , המבקשי	בבחינת אינטרס   )ד(
בניהול הרשות הער0 של תו	 לב ודר0 המקובלת , הער0 של שלטו� החוק

  הציבורית והער0 של ניהול ארגו� ציבורי בשקיפות פיננסית ראויה כמתחייב מ� 
כל אלה עולי	 וגוברי	 על אינטרס הרשות שחטאה בהפרת החוק לשמר , החוק

 .בידיה פרי הגזילה שגזלה

 איננה מהווה סכנה לקופת ה אותה הוא מייצגבוצקהשבת הכספי	 לתובע ול  )ה(
 המשיבותמו0 של הכספי	 העודפי	 שעל הרשויות הציבור בשל האחוז הנ

 . שנתיי	 בלבד שקדמו להגשת בקשה זולהחזיר על פני 

  :ח עשיית עושר ולא משפטוהשבת הכספי� העודפי� מכ .92

 –ט "לחוק עשיית עושר ולא במשפט תשל) א(1 כי לאור סעי. המבקשי	 יטענו)  א(
ו טובת הנאה אחרת שבאו שירות א, מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי� נכס, 1979

   .לו מאד	 אחר חייב להשיב את הזכייה

 כי אד	 המשל	 בחושבו שהוראה חוקית מחייבת אותו לשל	 המבקשי	 יטענו)  ב(
טועה טעות יסודית ולכאורה הוא , שעה שההוראה איננה חלה עליו, סכו	 כס.

   ).503, דיני עשיית עושר ולא במשפט/פרידמ�(זכאי להשבה 

, היטלי ההשבחה בישוב קרית עקרו�משלמי , בענייננו כפי שיוכח לכ0 בדומה)  ג(
סברו שהוראה חוקית מחייבת אות	 לשל	 סכו	  ,ובכל שכונות השיקו	 באר1

פטרה את הישוב ,  שיקו	שכונתשההכרזה על ישוב קרית עקרו� ככס. אלא 
 העדר והפכה את הגביה לבלתי חוקית מחמת מתשלו	 היטל השבחה בתחומו

 כי  המבקשי	 יטענו.חקוקה החובשל הפרה מהותית , או לחילופי�/ת וסמכו
האינטרס הציבורי הוא שכספי ציבור יישמרו מכל משמר בידי הרשות הציבורית 

 .קרשי�' ג נ"עיריית ר 6971/93א "ע .שנועדה להחזיק בה	

  :ההשבההנזק וחישוב  .93
הפטור שנשלל ור אפוא בשיעחברי הקבוצה הינו  ולכל אחד ממבקשי	הנזק שנגר	 ל

הנה בהתא	 לשיעור הכספי	 ששולמו כהיטל , וההשבה המגיעה לכל אחד מה	, מה	
  .בצירו. הצמדה וריבית כחוק, השבחה
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, וסכו� ההשבה, סכו� התשלו� ומועדו, נתוני המשל�, בעיד� המחשב, יצויי� כי כיו�
ל אחת מ� אשר ממילא קיימת בכ, ניתני� לבדיקה ללא כל קושי בכל מערכת ממוחשבת

  .בתחומ� הוכרזו שכונות השיקו�, הרשויות והועדות לתכנו� ולבנייה
  

  
  :אמד� סכו� התביעה

 הסכו	 המשק. לעניי�נית� לקבוע ממצאי	 עובדתיי	 המשיבות חות התקציב של "מדו .94
כהיטל השבחה בשנתיי	 שקדמו להגשת בקשה זו בישוב קרית עקרו� את הכספי	 שנגבו 

 .1עברו בחלק	 לקופתה של המשיבה ואשר הו, 2י המשיבה "ע

חות הכספיי	 " בדוי	 מופיע	שאינקבלת נתוני	 קביעת סכו	 התביעה המצרפי מצרי0  .95
 . של המשיבות

נער0 אמד� שלקח בחשבו� את ס0 הכל , ולצור0 קביעת סכו	 התביעה, בשלב זה, לפיכ0 .96
ונערכה , )	נתו� שפורס( במועצה מקומית קרית עקרו� 2008ההיטל שנגבה ונתקבל בשנת 

או בפעולות /התאמה בהתחשב בעובדה שלא כל ההיטלי	 מקור	 בתוכנית השבחה ו
 . הרלבנטיי	 לתובענה, מימוש

המבקשי	 מעריכי	 כי היטל ההשבחה נגבה שלא כדי� בשנתיי	 האחרונות שקדמו  .97
התרת , מת� הקלה, להגשת בקשה זו בגי� עליית שוויי	 של מקרקעי� עקב אישור תוכנית

 . חורגשימוש 

, המיועד או ששימש למגורי	, נגבה מכל בעל מקרקעי�כי בממוצע המבקשי	 מעריכי	  .98
 . 30,0002ששיל	 היטל השבחה בישוב קרית עקרו� ס0 של 

המבקשי	 , 2008ח הכספי של קרית עקרו� לשנת "ולפי המפורט בדו, לאור האמור .99
 לשנה  3,000,0002על הצד הנמו0 בס0 של , את סכו	 התובענה, מעריכי	 בשלב זה
 . בקרית עקרו� בלבד

כנספח  מסומני	 2008 לשנת 1ח הכספי של המשיבה "רלבנטיי	 מתו0 הדו'  עמב"רצ
 .זו בקשה ל"הכ"

, המשיבות לקבלת פרטי	 נוספי	 ומשלימי	 מ�  שומרי	 לעצמ	 את הזכותהמבקשי	 .100
 .יבותי המש" הזכות לתק� תובענה זו לפי הצור0 ובהתא	 לנתוני	 שיוצגו עכמו ג	

כלל בהתייחס לאומד� , לצור, חישוב היק% כספי היטל ההשבחה, לאור האמור לעיל .101
מעריכי� המבקשי� את  , שכונות השיקו� בכל האר(בהתושבי� בתקופת ההכרזה 

בהתא� לרשימת היישובי� שהוכרזו בפרויקט זאת ,  200,000,0004)סכו� התובענה כ
 .ה זו לבקש"ד" כנספחב "הרצ, שיקו� השכונות באר(

  
  :אחרית דבר

 מינהליי	 הסמכות העניינית והמקומית לדו� בתובענה לאור לענייני	 המשפט לבית .102
 – ו" הנתבעי	 וזהות הנתבעי	 כאמור בחוק התובענות הייצוגיות תשסוהסעדי	העילות 

 ).2) (ב (5 סעי. 2006

להכיר בתביעה מתבקש בית המשפט הנכבד ,  כל האמור לעילולאור על כ� אשר .103
ענה ייצוגית ולחייב את המשיבות בסכו� הנתבע או בכל סכו� אחר שיעלה כתוב

 .מהראיות שיוצגו בפניו במהל, הדיו�

 .מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמפורט בכותרת לבקשה זו, בנוס. .104
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כמו כ� מבוקש לחייב את המשיבות לשל	 את שכר טרחת בא כוח קבוצת המבקשי	  .105
לסכומה ולמספר הרב של המיוצגי	 בה ולשל	 , בענההמיוצגת באופ� פרופורציונלי לתו

 .למבקשי	 שיפוי מיוחד

 . תצהיר מטע	 המבקשי	 לאימות פרטי בקשה זוב"רצ .106

                                                                                            ____________________          
                                                                                                     ד"עו,  לוי אבשלו�רפאל                                                                                       

                                                      מבקשי�הכ  "ב                                                                                               


