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)א( לתוספת המאפשר לועדה המקומית "להטיל וטו" 01השאלה המשפטית העיקרית שעלתה בפסק הדין היא, מהו כוחו של סעיף  29 
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הועדה המקומית כך שעליה להגיש תביעת חוב במסגרת הליך פשיטת הרגל שכן הקונה עמדה בכל חיוביה לפי הסכם המכר ולא חבה  34 

 35 בתשלום היטל ההשבחה. 

עלים בפועל של הנכס ולנוכח זאת הופכת היא לנושה של המוכר, עליה לשלם מן הצד השני, טענה הועדה המקומית כי הקונה היא הב 36 

 37 את חוב היטל ההשבחה ולאחר מכן להגיש תביעת חוב במסגרת הליך פשיטת הרגל.

 38 

בית המשפט העליון פתח וניתח את התכלית העומדת בבסיסו של היטל ההשבחה, שהיא השגת שיתוף הציבור בהתעשרות וצדק  39 

ע למסקנה כי דרך תכלית זו אין תשובה ברורה לסוגיה שלפנינו שהרי במקרה שהקונה משלמת את חוב היטל חברתי ולבסוף הגי 40 

ההשבחה יוצא כי עליה לשלם חוב שאינו שלה, ומנגד אם תאפשר הוועדה המקומית להמציא אישור זכויות ללא תשלום החוב, תיפגע  41 

 42 הקופה הציבורית.
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שיטת הרגל, היא קידום שוויון בין נושי החייב בחלוקה לפי קבוצות. השופט עמית ציין את עוד ציין בית המשפט כי תכלית הליכי פ 44 

פסק הדין בעניין עיריית הרצליה שם נפסק כי במצב בו החייב בהיטל השבחה נכנס לחדלות פירעון, אין זה מעניק לועדה המקומית  45 
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פירעון טרם הסיכון, במקרה בו המוכר נכנס להליכי חדלות  הוא הגורם הזול והיעיל ביותר למניעת קונההעל פי עמדת בית המשפט,  49 

חוב היטל ההשבחה. זאת, בהינתן הקושי של הוועדה המקומית לנקוט אמצעים אפקטיביים לגביית חוב היטל השבחה וחוסר  תשלום 50 

כדוגמת של חדלות פירעון שכן אין לה נתונים טרם פנייה לקבלת אישור העברה. בית המשפט ציין, יכולתה להגן על עצמה מפני אירוע  51 

רת אזהרה לא אפקטיבי מאחר שמרבית השומות נערכות במועד מימוש הזכויות ולא בעת )ד( אשר מאפשר רישומה של הע4כי סעיף 52 
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