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 משכו� מקרקעי� אחר

  כ"ח תמוז תשע"ט

 2019יולי  31

  

  בפני כב' הרשמת עמית גולדשטיי� ליר�

  בנק לאומי לישראל בע"מ   � 1זוכה 
  [חוגי]אריה חגי כונס הנכסי) עו"ד 
  החייב גדעו� צעידי

 עיריית רחובות ע"י ב"כ עוהד שפיר ואח' 
  

  החלטה
  

"] בעניי� דרישתה לחיוב העירייהעסקינ� במחלוקת בי� כונס הנכסי� לעיריית רחובות [להל�: "
"]. הצדדי� ביקשו בהסכמה היטל שצ"פקופת הכינוס בהיטלי שטחי� ציבוריי� פתוחי� [להל�: "

  . 4.8.19מת� החלטה על סמ� כתבי הטענות שבתיק ולייתר התיצבות� לדיו� שהיה קבוע ליו� 

  :סמכות עניינית

בחנתי את סמכותי לדו� במחלוקת ומצאתי כי היא נגזרת מהסמכות לדו� בכל עניי� נשוא חלוקת 
  קופת כינוס. 

] הוחלה סמכות רש� הוצאה 11.6.07[ עיריית תל אביב נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ 06�4650ברע"א 
  לפועל בענייני ארנונה. 

הוחלה  –]  24.6.07[ ת רעננה נ. אקרמ� שוור( כונסת נכסי�עיריי 06�1149בבר"ע [מחוזי תל רביב] 
  הסמכות כנ"ל ג� בהיטלי השבחה ומס שבח. 

] נקבע, שמחלוקת 30.8.05[ שאול וולפשטיי� בע"מ נ. עיריית פתח תקווה �05�782] �בבר"ע [מחוזי י
לא לבית בי� כונס לרשות מקומית בעניי� סדר קדימויות בחלוקה, נתונה לרש� ההוצאה לפועל ו

  משפט לענייני� מנהליי�. 

ג� א� המחוקק קובע מסלול אחר כגו� ערר, דר� ההשגה לא מוציאה בהכרח אפשרות לפנות 
[להל�: "ספר� של  511, ע' על כונס הנכסי�לערכאות ר' ספר� של כב' השופט עודד מאור ועו"ד דגני, 

  מאור ודגני"]. 

  המחלוקת. מהאמור ברי כי יש לי סמכות לדו� בעניי� נשוא

  סקירת אירועי) רלבנטיי) בתיק, וטענות הצדדי). 

  .  29.3.04כונס הנכסי� מונה לתפקידו ביו� 

] ובי� היתר, ביקש הכונס לאשר תשלו� היטל השבחה לוועדה המקומית 239[הלי�  10.7.18ביו� 
"א בפירוק נ. קצ 199/88לתו"ב רחובות עבור תכניות בנייה שאושרו מאז מינויו. הכונס  הפנה לבג"צ 

. על פי  568�565] ובספר� של מאור ודגני הנ"ל, ע' 1, מג [יו"ר הוועדה המקומית לתו"ב קרית אתא
מקורות אלו, קופת כינוס תישא בתשלו� בגי� היטלי� רק בגי� תכניות שאושרו לאחר תחילת 

הכונס הוראות הכינוס, כשיתרת החוב בגי� היטל דינה כדי� כל חוב שאינו בדי� קדימה. עוד ביקש 
  בגי� היטל שצ"פ.  0 52,930בעניי� דרישת העירייה לתשלו� 
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הוריתי לכונס הנכסי� לשל� את חוב הארנונה בגי� תקופת החזקתו בנכס וכ� לשל�  30.7.18ביו� 
עבור היטל השבחה כפי התחשיב שער�, והוריתי לעירייה להוציא תעודת העדר חובות [אישור 

  לטאבו] ג� שטר� הוסדר חוב היטל שצ"פ, שעדיי� לא היה ברור באופ� סופי. הכול שול� וסודר. 

תקופת [להל�: " 19.6.18ומסר את החזקה לרוכשי� ביו�  29.10.15תפס חזקה בנכס ביו� הכונס 
  "].  ההחזקה

התקבלה אצלו תגובת העירייה ולפיה,  2.8.18] דיווח הכונס כי ביו� 250[הלי�  29.8.18ביו� 
, עת החזיק 2011ועבודות ההקמה החלו בשנת  9.11.10ההחלטה על הקמת שצ"פי� התקבלה ביו� 

, שכ� בתקופת הכונס ביקש כי אקבע שלא קמה חבות לקופת הכינוס בגי� היטלי שצ"פייב בנכס. הח
, ש�  569ההחזקה לא אושרו  וא1 לא ניבנו שצ"פי�. הכונס הפנה לספר� של מאור ודגני לעיל בע' 

. בקשה זו הינה קופת כינוס תישא בהיטלי פיתוח רק מיו� תפיסת החזקה בנכס ע"י הכונסנכתב כי 
  הבקשה שלפני. 

] התקבלה תגובת העירייה המאשרת כי הוציאה לכונס אגרת חיוב בס� 251[הלי�  21.10.18ביו� 
]. העירייה הפנתה לחוק העזר לרחובות [שטחי� ציבוריי� 17436[אגרה  19.6.18ש"ח ביו�  52,930

[ג] היא מונחית, כי בעת בקשה לקבלת 7"] , ש� בס' חוק העזר[להל�: " �2001פתוחי�] התשע"א
'אישור לטאבו' עליה תבדוק קיו� חוב היטל שצ"פ ,וכ� עשתה כא�. הנכס נמצא ברובע ה', יש מפת 
רובעי העיר ויש החלטת מהנדסת העירייה על הקמת שצ"פי� ברובע ה'. נטע� כי ג� בשני� בה� 

] וג� 2014�2015הנכס: פארק משה מזרחי [החזיק הכונס בנכס הוקמו שצ"פי� המשרתי� את 
]. עוד נטע� כי מפת הרובעי� והחלוקה נבחנו בערכאות שונות ונמצאו סבירות. 2017חשמונאי� [

העירייה טוענת כי די ביצירת זיקת הנאה פוטנציאלית בי� התשתית נשוא החיוב לנכס, לש� יצירת 
תחו� רשות מקומית יישא כדי חלקו חבות בהיטל שצ"פ. בבסיס השיטה, מוסבר, כל בעל נכס ב

  היחסי בכלל עלות תשתית. 

נכתב שההחלטה הייתה  2.8.18] השיב הכונס: במכתב ב"כ העירייה מ264[הלי�  15.11.18ביו� 
נכללות  0 52,930לרבות פארק משה מזרחי;   מאחר ובתו� ס�  2011שנת  והעבודות החלו ב2010ב

 5ועבור  2018עד  2011את קופת הכינוס רק בחלק היחסי; מתקופות בה� לא החזיק בנכס, יש לחייב 
עבור פארק משה  �5% עבור ג� חשמונאי� ו 20%עבודות לכאורה, יש לחייב את קופת הכינוס ב

. הכונס הוסי1 כי הקדימות להיטל שצ"פ ככל 0 13,097מסה"כ הדרישה , קרי  25%מזרחי, וסה"כ 
  ].  570קנסות [ספר� של מאור ודגני הנ"ל , ע' שהוא קיי�, הינה לקר� שבחיוב ולא לריבית ו

נדרשה העירייה לפרט אלו היטלי פיתוח שצ"פ הוטלו רק בתקופת החזקת  18.11.18בהחלטתי מיו� 
  הכונס בנכס, בצירו1 אסמכתאות. 

  ] שבה העירייה על תגובתה הקודמת מבלי לפרט. 264[הלי�  10.12.18ביו� 

עירייה מסמכי�, כולל הכרזות מהנדסת העירייה לרובע ה' וכתבי ] הגישה ה275[הלי�  30.12.18ביו� 
  כמויות. ודוק: האישורי� ה� לסיו� העבודות ולא למועד הטלת העבודות וג� חשמונאי� לא נכלל. 

  . 18.11.19נדרשה שוב העירייה לפרט כמתואר בהחלטה מ 11.12.18בהחלטתי מיו� 

כי העירייה, היא שילמה עבור פארק משה מזרחי, ג� ] השיב הכונס: לפי מסמ275[הלי�  9.1.19ביו� 
. 2014�2015] טענה  לשני� 264, בעוד שבתגובתה [בהלי� 2013עי� התכלת ופארק גבעת אהבה, בשנת 

 �ע"י העירייה, לא הוזכרו השצ"פי� הללו לגבי רובע  250זאת ועוד, בטבלה שפורסמה וצורפה בהלי
  זכר קוד�, אי� לגביו הכרזה ואי� חשבוניות ביצוע. , כשלא הו2017ה'. ג� חשמונאי� הופיע ב

ושוב נדרשה העירייה לפרט לגבי  עובדתיתקבעתי כי עיקר המחלוקת בי� הצדדי� היא  10.1.19ביו� 
  עבודות שצ"פ שלא הוגשו לגביה� אסמכתאות. כזאת לא עשתה העירייה.

ל העירייה להתייחס למחלוקת כי ע �] קבעתי בהחלטתי כי חר1 החלטותיי 275[הלי�  21.1.19ביו� 
  לא עשתה כ�, ותואיל להגיב בהתא�.  � עובדתית לגבי מועד ביצוע העבודות 
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  כזאת לא עשתה העירייה.

נרש� בהחלטתי כי חר1 החלטות קודמות מודיעה העירייה שאי� לה מה להוסי1  13.2.19ביו� 
  לטענות קודמות שטענה. הצדדי� נדרשו לתא� מועדי� לדיו� לפני. 

  דווח שהצדדי� מנהלי� מו"מ והדיו� שקבעתי נדחה.  28.4.19ו� בי

  . כאמור, לבקשת הצדדי� הדיו� בוטל. 4.8.19דווח כי המו"מ נכשל וזומ� דיו� ליו�  23.5.19ביו� 

  הגישו הצדדי� הדדית סיכו� עיקרי טענות.  25.7.19ביו� 

  : טענות הכונס סוכמו בסיכו) עיקרי טענותיו

ע� נוצרה זמ� רב קוד� לתקופת ההחזקה. אי� מחלוקת משפטית בי� התגבשות החיוב הנט .1
 הצדדי� בדבר היטלי השבחה ושצפ"י� באופ� כללי והצור� בה�. 

יש לדחות את בקשת העירייה על הס1 שכ� שבה והתעלמה מהחלטות הרשמת המורות לה  .2
, 12.12.18, 18.11.18שוב ושוב לפרט אלו היטלי� הוטלו בתקופת ההחזקה [החלטות מ: 

 ]. בא1 תגובה לא מצאה העירייה לתמו� טענותיה בתצהיר.13.2.19, 21.1.19, 10.1.19
[ב] אי� חולק כי המועד הקובע הינו מועד גמר התכניות להקמת השצ"פ 2לפי חוק העזר ס'  .3

[מועד מת� אישור המהנדס לתכניות]. מועד זה בפועל קד� משמעותית למועד ביצוע 
 ] למע� ג� חשמונאי� ]. 2.8.18רייה מהעבודות [מפנה למכתב העי

4.  �לחוק העזר שכ�  2ע"י העירייה לא עומד בדרישות ס'  275אישור המהנדס שצור1 בהלי
עליו להינת� טר� ביצוע התכנית ולא בדיעבד לאחר הביצוע. עד כה לא הגישה העירייה 

 ] לחוק העזר.1[ב][ 2אישור מהנדס לתכניות, כדרישת ס' 
, הרבה לפני תקופת ההחזקה [למעט  2013ה' מומ� ע"י העירייה בשנת  ביצוע עבודות ברובע .5

, טוענת העירייה כי פארק משה 2013ג� חשמונאי�]. מנגד, חר1 הצגת חשבוניות עבודה מ
לא הוזכר בתגובות  250. ג� חשמונאי� שלא נזכר עד בקשה 2014�2015מזרחי הוק� בשני� 

הנדס לתכנית הקמתו, חשבונות ביצוע וכל קודמות. בכל מקרה לא צורפו לגביו אישור מ
 .� מסמ� תומ

נרש� מפורשות כי השצפ"י� המפורטי� בו לרבות  19.7.18במכתב ב"כ העירייה מיו�  .6
 .... 2011פארק משה מזרחי ואח', החלו בשלהי שנת 

מאחר וכל המחלוקת עובדתית, לא הור� הנטל ע"י העירייה להראות שיש חיוב היטל שצ"פ  .7
  החל על קופת הכינוס.  

  טענות העירייה בסיכומיה כנ"ל: 

אי� לבטל את הודעת החיוב שהוציאה העירייה בגי� היטל שצ"פ על הנכס, משבוקש אישור  .1
 לטאבו. 

ה, ברובע ה' בוצעו עבודות שצ"פ עובדתית: בהתא� להחלטת ואישור מהנדסת העיריי .2
, והוקמו שצ"פי� נוספי� ע"י העירייה ובמימונה ג� שני� בה� 2012נרחבות החל משנת 

 2014�2015החזיק הכונס בנכס בתקופת ההחזקה, למשל, פארק משה מזרחי שהוק� בשני� 
 . 2017וג� החשמונאי� שהוק� בשנת 

היטל שצ"פ הוא בגדר מס לפי פקודת המסי� [גביה] ולכ� יש לת� לה� די� קדימה כמו  .3
 לארנונה. 

מביקור בנכס עלה קיו� חריגות בנייה והעיריה מתכוונת לגבות היטלי� בגי� זאת לרבות  .4
  תשלו� היטל שצ"פ , מהוצאות הכינוס. 

  

  

  הכרעה: 
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  חוק העזר קובע כדלקמ�: 

עבודות להקמת שטחי� ציבוריי� פתוחי�  – יבוריי) פתוחי)עבודות להקמת שטחי) צ... " .1
) הכנת תכניות 2) חפירה, מילוי.. ;(1בתחו� העירייה, לרבות עבודות ופעולות אלה: (

 לשטחי� ציבוריי� פתוחי� ואישור�, ביצוע התכניות ופיקוח על ביצוע העבודות..". 
פתוחי� נועד למימו�  [א] היטל שטחי� ציבוריי� היטל  שטחי) ציבוריי) פתוחי)" .2

הוצאות העירייה בשל הקמת שצפ"י�...החליט המהנדס על קביעת שצ"פ שכונתי או רובעי, 
תונח החלטתו במשרדי העירייה ותהיה פתוחה לעיו� הציבור; הודעה על החלטת המהנדס 

א לחוק התכנו� והבנייה. [ב] היטל שטחי� 1תפורס� בעיתונות בדר� הקבועה בסעי1 
) תחילת ביצוע 1וחי� יוטל על בעל נכס בהתקיי� אחד מהמקרי� האלה: (ציבוריי� פת

עבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש את הנכס; בסעי1 זה 'תחילת ביצוע עבודות להקמת 
 1, בנוסח שבטופס גמר תכניות להקמת השצ"פ, בהתא� לאישורו של המהנדס –שצ"פ' 

ר ולפיו בכוונת העירייה לצאת לתוספת השנייה, וכ�, אישור המהנדס לפי הטופס האמו
למכרז לביצוע עבודות הקמת השצ"פ או להתקשר כדי� בדר� אחרת לביצוע העבודות 

 � חודשי� ממועד מת� האישור...".  12כאמור, בתו

הוא מועד אישור המועד הקובע הוא: תכניות, אישור� ותחילת עבודות. כנובע, סדר הדברי) 
 �  � ייצא מכרז לביצוע העבודות וגו'. חודשי 12התכניות או הודעה כי תו

  : הערה מקדימה

כטענת הכונס, העירייה התעלמה מהחלטותי בה� הוריתי לה לפרט אלו היטלי� הוטלו על ידה ברובע 
]. בנוס1, בא1 13.2.19, 21.1.19, 10.1.19, 12.12.18, 18.11.18ה' בתקופת ההחזקה [החלטות מ: 

  ענותיה בתצהיר.תגובה מטעמה לא מצאה העירייה לתמו� ט

ל'אי הגשת תצהיר' מטע� העירייה בכלל וממהנדסת העירייה בפרט, ו/או 'אי הבאת המהנדסת 
  לדיו� לפני' [דיו� שג� העירייה ביקשה מטעמיה לבטל], יש משקל לחובת העירייה. 

 �העירייה נדרשה על ידי חזור ודרוש, לפרט עובדתית את דרישת החוב מטעמה, ובחרה להתעל� מכ
  ל. ג� עניי� זה עומד לחובת העירייה. כלי

מוטל, לטעמי, על העירייה. אמנ� הדיו� החל בעתירת הכונס כמבקש [בהלי�  נטל ההוכחה והראייה
], אול� הבקשה הוגשה בעקבות דרישת העירייה לתשלו� היטל שצ"פ ובקשתה "להוציא" 250

תשלומו, חל על העירייה, מקופת הכינוס. משכ�, הנטל להוכיח את החוב שהעירייה דורשת את 
  ה'מוציאה מהכונס'. 

  : לגו1 הדברי�

אכ�, כטענת הכונס וכפי החלטותיי, המחלוקת עובדתית. משפטית אי� חולק בדבר משמעות היטלי 
השבחה ושצפ"י� והצור� הציבורי בה�; אי� חולק כי היטלי פיתוח ושצ"פי� ה� חוקיי� וחשובי� 

  עי� של העירייה. לפיתוח עיר; ואי� חולק על מפת הרוב

  טענות ה'מאקרו' של העירייה, המהוות את עיקר סיכומיה, מיותרות ואינ� במחלוקת. 

עובדתית וספציפית, לא ברור מדוע על קופת הכינוס כא� , בנכס דנא, בהינת� תקופת ההחזקה, 
ה להאיר לשל� עבור היטל שצ"פ ; בגי� אלו פרויקטי�, מתי אושרו ואי�, וכל כיו"ב. על העירייה הי

  עניי� זה ולענות על שאלות אלו. 

[ב] לחוק העזר, ה'מועד הקובע' הינו מועד גמר התכניות להקמת שצ"פ [דהיינו, מועד מת� 2לפי ס' 
אישור המהנדס לתכניות]. לא ברור על אלו שצ"פי� נער� חישוב העירייה המבסס את דרישת החוב 

  ופארק משה מזרחי "למשל"] .באגרה שהוציאה [בסיכומי� דובר רק בג� חשמונאי� 

, הרבה לפני תקופת  2013צודק הכונס כי לכאורה , ביצוע עבודות ברובע ה' מומ� ע"י העירייה בשנת 
, טוענת העירייה כי 2013ההחזקה [למעט ג� חשמונאי�], כשמנגד וחר1 הצגת חשבוניות עבודה מ
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. לא נית� להבי� אחרת באי� עדות או פירוט מטע� 2014�2015פארק משה מזרחי הוק� בשני� 
  רייה. העי

לא ברור מתי אושרו התכניות להקמתו וא1 מתי החלו  �באי� אסמכתאות לגבי ג� חשמונאי� 
  עבודות; 

[כמאמר ב"כ העירייה  2011לגבי פארק משה מזרחי, לכאורה אושרו תכניות להקמתו עוד טר� שנת 
מועד הקובע [לפי חשבוניות העבודה] . משכ�, ה 2013] או לכל היותר בשנת   19.7.18במכתבו מיו� 

  קד� לתקופת ההחזקה. 

  כ� ג� לגבי פרויקטי� נוספי� שנמנו בחלק מכתבי הטענות ונעלמו מהסיכומי� למשל.  

צודק הכונס כי אישור המהנדסת במסמכי� שהוגשו לגבי חלק מהשצ"פי� נושא תארי� הכנה 
שור מהנדס המאוחר לביצוע העבודות בפועל  ולכ�, הלכה למעשה, עד כה לא הגישה העירייה אי

  ] לחוק העזר.1[ב][ 2כדרישת ס' 

עיו� בכל המסמכי� שהגישה העירייה מזה, טענותיה הקיימות וטענותיה החסרות מזה, מכתב בא 
כוחה מזה והוראות חוק העזר מזה, מעלה כי לא נית� לקבל כל טענה של העירייה בדבר חבות קופת 

רייה להראות שהיטל שצ"פ כלשהו הוטל הכינוס בגי� היטל שצ"פ , שכ� לא הור� הנטל ע"י העי
  בתקופת ההחזקה; 

א1 לא ברורה אמירת העירייה בסו1 הסיכומי� כי עתה התגלו לה חריגות בנייה, וככל וזה קשור 
  למחלוקת זו מה ההשלכה, מה ההקשר . 

 �אי� על קופת הכינוס לשאת בהיטלי השצ"פ וקובעת כי  250אני מקבלת את בקשת הכונס בהלי
  ע"י העירייה בדי� קדימה וכהוצאת כינוס.  הנדרשי)

ככל ויוותרו כספי� לחלוקה בי� נושי החייב לאחר סילוק כל הוצאות הכינוס והחוב לנושה המובטח, 
  תשוב העירייה ותגיש את דרישתה להיטלי שצ"פ במועדי� שקדמו לתקופת ההחזקה. 

  באי� דיו� יישא כל צד בהוצאותיו. 

  ו לב"כ העירייה במסירה כדי�. הכונס ימציא עותק החלטה ז
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