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ל   חיוב התושבים בהיטל סלילת רחובות ות  בש, לעניין המועד בהתג09.06.22  -  חמישי  פנייתך מיוםבמענה 

 : חוות דעתי כדלקמןריני מתכבד לה, קרובת לחיוב התושבים בזמן ה, לעניין האפשרו, וכןוהיטל תיעול
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העז .1 חוקי  שני  את  ובדקתי  שעיינתי  הנ"ללאחר  תיקונם,  ,ר  שניהם  לרבות  כי  ליום    בתוקף  עולה  עד 

03.12.24. 

סלילת ))א( לחוק עזר כפר קרע  2בהוראות סעיף  מצוי    היטל/חוב סלילת רחובותהמענה למועד התגבשות   .2

 : ןלקמהקובע כד ,  2013 –(, התשע"ג רחובות
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 היטל סלילת רחובות 

סוי הוצאות המועצה בשל סלילת רחובות בתחומה, בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות  היטל סלילת רחובות נועד לכי  )א(  .2

 סלילת רחוב הגובל בנכס נושא החיוב או המשמש אותו. 

 היטל סלילת רחובות יוטל על בעל נכס, בהתקיים אחד מאלה:  )ב( 

צוע סלילה של סוג הרחוב  גמר תכניות לבי  -"תחילת סלילה"  תחילת סלילת סוג רחוב הגובל בנכס; לעניין זה,   ( 1)

שבתוספת השנייה, ולפיו בכוונתה לצאת למכרז לביצוע עבודות    1הגובל וכן אישור של המועצה, לפי הנוסח של טופס  

 חודשים ממועד מתן האישור;  12הסלילה או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור, בתוך  

סלול הגובל בנכס, בעת אישור הבקשה להיתר בנייה כאמור,    אישור בקשה להיתר בנייה; לא היה סלול רחוב  ( 2)

שבתוספת השנייה, כי הליך תכנון עבודות הסלילה של הרחוב הגובל בנכס מצוי    2תאשר המועצה, לפי הנוסח של טופס  

 חודשים ממועד מתן האישור;  12בעיצומו ותחילת סלילת הרחוב צפויה בתוך 

 בנייה חורגת בנכס.  ( 3)

ילתו אישור בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה או בנייה חורגת, ישולם גם אם הרחוב הגובל בנכס נסלל  היטל שע )ג( 

 לפני תחילתו של חוק עזר זה. 

 

כל    , בהתקיים, כי ניתן להטיל הטל סלילת רחובות על בעלי נכסיםעולה,  ( לחוק עזר)ב2מעיון בסעיף   .3

 : דהיינו, בעת, 3- ו 2,  1סעיף פורטות באחד מהחלופות המ 

 תחילת סלילת שוק רחוב הגובל בנכס  .א

 אישור בקשה להיתר בנייה  .ב

 בנייה חורגת בנכס.   .ג

 

דרישות  יבת להוציא  ועצה רשאית ואף מחו, כי המלעיל, עולה  3  בסעיףמתגבשת מהאמור  המסקנה ה .4

 תנאים מצטברים כדלהלן:  2, בהתקיים תשלום לגביית היטלי סלילה מבעלי הנכס

 נכס.  בתחילת סלילת סוג רחוב הגובל  .א

  1פס  הנוסח של טו, לפי  ור של המועצהסוג הרחוב הגובל וכן איש  גמר תוכניות לביצוע סלילה של .ב

לה שבתוספת השנייה או  עבודות הסלילה  לביצוע  לצאת למכרז  בכוונה  ולפיו  בדרך    שר קת,  כדין 

 אחרת לביצוע עבודות כאמור. 

 בנייה חורגת בנכס.   אוה להיתר בנייה ו/אישור בקש .ג

 
 

, , חוק הסלילה של המועצה אינו מכיל הוראה בדבר המועד המוקדם ביותר להטלת ההיטלכאמור לעיל .5

, על  יטלשים את מועד החיוב בהואף, לא נקבעו באותו חוק עזר מדרג קדימויות לגבי האירועים המגב

על    , פרסומוכנון הכבישבעת ת  סלילהים בהיטלי  יבת לחייב בעלי הנכס, המועצה רשאית ואף מחוכן

 . חילת ביצוע בפועל, הכנת תוכנית לביצוע ו/או תפי התוספת של חוק העזר, וכן

 
 נייה. בכי ניתן לחייב את הנכסים גם בטרם שאושרו וקיבלו היתרי יש לציין ולהבהיר,  .6

 
 



 
 

 היטל תיעול 

 

  –(, התשע"ג  תיעול))א( לחוק עזר כפר קרע  2בהוראות סעיף  מצוי    התיעול  היטלהמענה למועד התגבשות   .1

 : ןלקמהקובע כד,  2013

 היטל תיעול 

היטל תיעול נועד לכיסוי הוצאות המועצה בשל התקנת מערכת התיעול בתחומה, בלא זיקה לעלות   )א(  .2

 ביצוע עבודות תיעול המשמשות את הנכס החייב או הגובלות בו. 

 תו במשרדי המועצה ותהיה פתוחה  החליט המהנדס על קביעת שטח כאזור איסוף, תונח החלט )ב( 

 א לחוק התכנון  1לעיון הציבור; הודעה על החלטת המהנדס תפורסם בעיתונות בדרך הקבועה בסעיף  

 והבנייה. 

 היטל תיעול יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מאלה:  )ג( 

 תחילת ביצוע עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס נושא החיוב; ( 1)

גמר תכניות לביצוען של עבודות תיעול באזור האיסוף    -  ילת ביצוע עבודות תיעול""תחלעניין זה,  

שבתוספת השנייה, ולפיו בכוונתה    1שבו מצוי הנכס וכן אישור של המועצה, לפי הנוסח של טופס  

לצאת למכרז לביצוע עבודות התיעול או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור, בתוך  

 ד מתן האישור;חודשים ממוע 12

אישור בקשה להיתר בנייה, לא התקיימו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס, בעת   ( 2)

שבתוספת השנייה, כי   2אישור הבקשה להיתר בנייה כאמור, תאשר המועצה לפי הנוסח של טופס 

יים בתוך  הליך תכנון עבודות התיעול כאמור מצוי בעיצומו ותחילת ביצוע העבודות צפויה להתק

 חודשים ממועד מתן האישור; 12

 בנייה חורגת בנכס. ( 3)

 היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה או בנייה חורגת, ישולם גם אם בוצעו   )ד( 

 עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס לפני תחילתו של  חוק עזר זה.        

 

בסעיף   .2 עזר )ב2מעיון  לחוק  העולה,  (  להטיל  ניתן  כי  נכסים  תיעולטל  י,  בעלי  בהתקייםעל  אחד    ,  כל 

 : דהיינו, בעת, 3-ו  2, 1סעיף פורטות במהחלופות המ

אישור בקשה להיתר    תחילת ביצוע עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס נושא החיוב .ד

 . בנייה

זה,   תיעול""תחלעניין  עבודות  ביצוע  באזור    -  ילת  תיעול  עבודות  של  לביצוען  תכניות  גמר 

שבתוספת השנייה,    1האיסוף שבו מצוי הנכס וכן אישור של המועצה, לפי הנוסח של טופס  



ולפיו בכוונתה לצאת למכרז לביצוע עבודות התיעול או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע  

 ד מתן האישור; חודשים ממוע 12עבודות כאמור, בתוך 

 . אישור בקשה להיתר בנייה .ה

 .בנייה חורגת בנכס . ו

 

 

דרישות  יבת להוציא  ועצה רשאית ואף מחו, כי המלעיל, עולה  3  בסעיףמתגבשת מהאמור  המסקנה ה .3

 : מאלה ד אח, בהתקיים מבעלי הנכס  תיעולתשלום לגביית היטלי 

 אישור בקשה להיתר   תחילת ביצוע עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס נושא החיוב .א

 .בנייה                 

זה,   תיעול""תחלעניין  עבודות  ביצוע  באזור    -  ילת  תיעול  עבודות  של  לביצוען  תכניות  גמר 

שבתוספת השנייה,    1האיסוף שבו מצוי הנכס וכן אישור של המועצה, לפי הנוסח של טופס  

ולפיו בכוונתה לצאת למכרז לביצוע עבודות התיעול או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע  

 ד מתן האישור; חודשים ממוע 12עבודות כאמור, בתוך 

 .אישור בקשה להיתר בנייה .ב

בנייה להיתר  בכפ   הבקשה  לטופס  והמותנה  בהתאם  וכן  המועצה  לאישור  הקבוע    2מס'  ף 

 . לחוק העזר בתוספת השנייה

 . בנייה חורגת בנכס .ג

 

,  של המועצה אינו מכיל הוראה בדבר המועד המוקדם ביותר להטלת ההיטל  תיעול, חוק הכאמור לעיל .4

, על  יטלשים את מועד החיוב בהואף, לא נקבעו באותו חוק עזר מדרג קדימויות לגבי האירועים המגב

עבודות התיעול גמר תכנון  בעת    תיעולים בהיטלי  יבת לחייב בעלי הנכס, המועצה רשאית ואף מחוכן

 .שונהבתוספת הרא 1 טופסבו מצוי הנכס וכן בכפוף לאישור המועצה כפי שקבוע בהאיסוף שבאיזור 

 
 לסיכום

 

 ,  להלן חוות דעתי
 הינם בתוקף.   (תיעול+ )סלילה  חוקי העזר .1

מחוי .2 דרישותהמועצה  להוציא  הנכסים  לוםתש  בת  והיטלי    לבעלי  סלילה  בהיטלי  חיוב  תיעול,  בדבר 

בהיטלים    אחרמ והמ בגד  שהינםומדובר  מס,  לר  רשאית  איננה  ואף  מוסמכת  איננה  על  ועצה  וותר 

 ללא הוראת פטור בחוק.  תשלומם

ללא שום    יטלשים את מועד החיוב בהלא נקבעו באותו חוק עזר מדרג קדימויות לגבי האירועים המגב .3

 . ואם לאו תר בנייהכס נשוא החיוב יש היאם לנ קשר

 איות. ת ועצמונפרדות או כדריש /ו ת הארנונהביחד עם דריש ת להוציא דרישותרשאיהמועצה  .4

 . 2020תעריפי ההיטלים קבועים ותקפים כמפורט בשני חוקי העזר העדכניים משנת  .5

 
 הבהרות והסברים, ככל שאדרש.הנני עומד לרשותכם לשם מתן 

  בכבוד רב,                                                                                                         
 הישאם מסארווה, עו"ד 

 יועמ"ש                                                                                                                                  
 


