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נגדה התובעת תביעה בסדר דין מהיר. לטענת כמשסירבה הועדה המקומית לדרישת התובעת להחזר התשלום ששולם ביתר, הגישה  30 

פי חוק, גבתה כספים מכוח הוראות החוק ומתחמקת בעזות מצח ובבריונות -בהיותה גוף ציבורי שהוקם עלהתובעת, הועדה המקומית  31 

בצירוף ₪  1,340,808של ידה ביתר בסך  התובעת זכאית להחזר היטל השבחה ששולם על ,וד נטען כימחובת החזר תשלום ביתר. ע 32 

החל ממועד ביצוע , 1980-, תש"םחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(תשלומי פיגורים כמשמעם ב 33 

חוק פסיקת ריבית בצירוף ריבית פיגורים כמשמעה ב -ממועד החלטת ועדת הערר, או לחילופי חילופין  -לופין תשלום היתר, לחי 34 

 35 ממועד החלטת ועדת הערר.   1961-, תשכ"אוהצמדה

 36 

התובעת אינה זכאית להשבת מלוא לטענתה,  הועדה המקומית הגישה בקשה למתן רשות להתגונן, שנתמכה בתצהיר המהנדס  37 

בהתאם לקבוע בשומת השמאית  וגם הכספים הואיל והתשלום בוצע בגין לוח שומה והערר שהגישה הוגש על מימוש חלקי בלבד 38 

 39 קיימותטענה כי  ,. בנוסףהמכריעה, כמו בהחלטת ועדת הערר, התייחסה השומה המכריעה, כמו גם גובה החיוב, למימוש חלקי בלבד

קבלת התביעה תוביל לעיוות של המצב המשפטי הנכון השמאית המכריעה לא הביאה  בחשבון וכי  הקלות נוספות ו/או מימושים אשר 40 

, שכן, בעוד התובעת שילמה את הכספים בגין מלוא המקרקעין היא דורשת השבתם על בסיס החלטה המתייחסת רק לחלק מהזכויות 41 

מלוא מדובר במימוש מלא על מנת לגרוע מזכותה של התובעת לגבות בגין לוח השומה את אין בקביעה של ועדת הערר כי בנוסף,  42 

 43 .השלישית לחוק לתוספת )א(2סעיף לבחיוב בהתאם התובעת לשאת  על החיוב

 44 

ור לבית המשפט לעניינים הנתבעת בחרה שלא להגיש ערעשכן,  ,החזקת הסכום ששולם ביתר מנוגדת לחוקכי  קבע,בית המשפט  45 

מנימוקים  המשיכה לדבוק בעמדתה וסירבה להחזיר לתובעת את תשלום היתר ששולם לה, ולמרות זאתעל דחיית עררה מנהליים  46 

א בעלויות פיתוח" ולנמצא  ששולם "כבר וטיעון לפיו הסכוםת של התובעת לשלם סכומים נוספים יכולת כלכלי-איכגון,  חסרי בסיס 47 

 48 . ביתר הציגה כל מקור חוקי המאפשר לה להחזיק בכספים שקיבלה מהתובעת

 49 

 50 האת החזר היטל ההשבחה ששולם על יד לנתבעתלשלם  הועדה המקומיתבית המשפט קיבל את התביעה, חייב את לאור האמור, 

ועד לתשלום  שומת השמאית המכריעהלחוק הרשויות המקומיות החל מיום  1בסעיף בצירוף "תשלומי פיגורים", כהגדרתם ביתר  51 

שכר , ואגרת תביעה בצירוף  הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל, המלא בפועל 52 

 53 למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.בצירוף הפרשי הצמדה ₪  150,000טרחת עורך דין בסך כולל של 

 54 

 55  :הערת מערכת

ראויים כלים אזרח אין לנראה, כי בהתאם לדין הקיים  אשר דן בסוגיה של כיבוד החוק על ידי רשות ציבורית,מדובר בפסק דין  56 

' חה ובפיצויים על פי סעלדוגמא בהיטל השבשנפסק לו על ידי ועדת הערר, או זיכוי שמגיע לו לאחר פסיקת שמאי מכריע,  לגביית חוב 57 

נאלץ הוא הכרעת ועדת ערר אלא המגיע לו בעקבות נתון בפני שוקת שבורה ללא כל יכולת מעשית לקבל את  לחוק התו"ב, והוא 197 58 

 59 .להיגרר להליך משפטי נוסף בבית המשפט

 60 קיימים רק לפסקי דין של בית המשפט. , פטבית המש בזיוןהליך לשכות ההוצאה לפועל/באמצעות כלים לגביית חובות כגון 

כגוף שניתן לאכוף כך שהחלטות ועדת הערר יכנסו להגדרת פסק דין בחוק  ומתקן את החוק אוי היה לו המחוקק היה פותר לקונה זור 61 

 62 וקיע התנהלת זו של הרשות המקומית.על מנת למנוע מועדות סרבניות לשלם לאזרח ולההחלטותיו 

עדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה, ולא פחות לועדות הערר לרישוי, לאור מקרים בהם מתעלמות ועדות הדבר רלוונטי הן לו 63 

 64 מקומיות מהוראות ועדת הערר, כגון הוראה להנפיק היתר בניה וכדו'.
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