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 פסק די
  

 ").המסעדה" להל (בחו השרו בהרצליה " על המי"העותרת מנהלת מסעדה בש          .1
אשר ג, והוא נמצא בבעלות מלו השרו, שטח המסעדה נמצא בשיפולי הצוק המתנשא מעל פני החו

אמנ נית להגיע אל. הכניסה למסעדה היא דר הכניסה לחו השרו. גובה דמי שכירות מ המסעדה

אול מנהלי המלו רואי זאת בעי לא טובה שכ הדבר מחייב מעבר דר, המסעדה ג דר מלו השרו

 .אולמות המלו
פתח המסעדה נמצא במרחק קט מפתח. מתבצעת הכניסה למסעדה דר הכניסה לחו הי, משכ

 .הכניסה לחו
  

דמי כניסה לחו הי מ האנשי המבקשי להגיע, לפחות בשנתיי האחרונות, עירית הרצליה גובה         .2
לטענתה הדבר מהווה גור; והעותרת מבקשת בעתירתה כי יפטרו את באי המסעדה מחובה זו, למסעדה

 . מ הבקור בה, שהיו נכוני לבוא למסעדה, מרתיע לאנשי
  

היא מוסמכת 1967ח"התשכ, )הסדרת מקומות רחצה(  פי חוק העזר להרצליהטענת העיריה היא כי על         .3
,ומאחר והמסעדה כלולה בתו השטח הגדור, לשטח הגדור שעל חו הי  לגבות אגרה בעד הכניסה

א ה מבקשי להכנס לשטח הגדור של חו הי, זכאית העיריה שלא להתיר כניסה ג לבאי המסעדה

 . אשר בשוליו הפנימיי נמצאת המסעדה כאמור לעיל
  

ל פורס בי היתר כדי לגבות מ המשתמשי בחו הי"העותרי טועני לעומת זאת כי חוק העזר הנ            

,נקיו, סככות, י העיריה וה בי היתר שירותי כסאות מרגוע"הניתני לה ע  תמורת השירותי, אגרה

מי שבא למסעדה אינו  .כמקובל במקומות רחצה מוסדרי, שירותי הצלה ועוד, מקלחות, שמירת סדר

אלא בא לסעוד את סעודתו', וכו  במלתחות, ל כי אי הוא עושה שימוש בחו הי"נזקק לשירותי הנ

אלא נזקק א ורק לשירותי, במלתחות ובשירותי ההצלה, הוא אינו משתמש במקלחות  .במסעדה

כי פניו, ובשל כ אי לחייבו בתשלו האגרה עבור עצ הכניסה דר השער של השטח המגודר, המסעדה

 . אינ אל הי אלא אל המסעדה
  

מ הנתוני שהובאו בעתירה עלה כי אכ יש שוני בי המסעדה העותרת לבי מסעדות אחרות הנמצאות על         .4
 .חו הי

משתמשות בכסאות נוח או בכסאות ושולחנות רגילי המוצבי על חול החו ועל כ יש משמעות, האחרות            

י העיריה והמשרתי ג את"מעשית לפעולות הנקיו והתחזוקה ובחלק של יתר השירותי המסופקי ע

המבקרי בה מפיקי במידה מסויימת תועלת מ השירותי, משמע. מי שמתרווח או שנהנה מחו הי
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 . י העיריה"המסופקי ע
 . כדי לסעוד בתוכה, כל עוד מדובר במי שפניו אל המסעדה בלבד, לא כ הדבר לגבי המסעדה העותרת            

בעת הדיו הצעתי לבעלי הדי להנהיג הסדר שיש בו כדי לפטור את המחלוקת, במאמר מוסגר אציי כי            

אלא, לא ישל אגרה ע כניסתו  ,הוצע כי מי שמבקש להכנס דר השער על מנת להגיע למסעדה; שבפני

הסדר דומה. ואז יהא פטור מ האגרה, יתבקש ע צאתו להציג אישור מחייב של המסעדה על כי סעד בה

הסדר זה לא התקבל על. נוהג במקומות מסחר מסויימי בערי השכנות ויכול ג לחול במקרה שבפני

י קביעת דר"היינו ע, כ נית לפטור את הנושא באופ טכני. דעת הצדדי ועל כ נותרה המחלוקת בעינה

 .ושער מיוחדי למסעדה
  

לגו העני הנני סבורה כי יש מקו ליצירת אבחנה בי מי שמשתמש בחו הי למטרות רחצה או שהייה         .5
,כפי שחוק העזר רואה לאבח בי תושב העיר לבי מי שאינו כזה. לבי מי שפניו אל המסעדה, על החו

יש ג מקו לכ שיוענק פטור למי שאינו נזקק לשירותי, ומעניק בדי פטור לתושב ולחיילי בשירות

 . אלא פונה אל המסעדה בלבד, החו
ואשר הכניסה אליה הינה, דרישת תשלו עבור הליכה למסעדה הממוקמת על שטח ובבעלות מלו השרו            

אינה,אשר נעשית א ורק מאחר שמבקשי למנוע טרחה ואי נוחות מהמלו, דר שער השטח המגודר

 .נראית בעיני כסבירה
כל. כפי שעולה מנוסח חוק העזר האגרה באה לזכות את באי החו בעיקר בשרותי מלתחה מקלחת והצלה 

לא רק שגביית, יתרה מכ. מתבקשי ממי שבא למסעדה העותרתואינ , אינ דרושי, השירותי הללו

דמי כניסה איננה סבירה בנסיבות העניי אלא היא ג נוגדת את מהותה ותכליתה של הגביה מ הבחינה

יש מעי הדדיות כאשר הצד, היינו. נגבות עבור מת שירותי, להבדיל ממס אגרות לסוגיה. המשפטית

מבחינתנו יש מקו לאבחנה בי מי שמקיי מסעדה או. גובה אגרה תמורת פעולתו, הנות את השרות

מציב כסאות על שטח החו, י שירותי העיריה"נהנה מ הניקוי של שטח הי ע, קיוסק על חו הי

 לי היא רק בכ שפתח בגדר שהוצבה במקוזיקתולבי מי שכל ,שהעיריה טורחת לנקות ולטפח אותו

משמשת ג לכניסתו לתו המסעדה מבלי שהוא נזקק בצורה כלשהיא לאחד מסוגי השירותי הניתני

 . בחו
  

 :541' עמ', כר ב " דיני רשויות מקומיות"אליהו וינוגרד ' ראה לעניי זה לש השוואה את ספרו של דר
והמשתלמי עקב" אגרה"העדר תמורה ישירה מצוי ג בתשלומי החובה הנקראי "

יש, אמנ. מת רשיו או ניהול המשפט, הוצאת תעודת לידה: למשל, שירות מסוי

שאלמלא מת השירות אי משלמי את, כא קשר סיבתי בי התשלו ובי השירות

 ...".האגרה ואלמלא התשלו לא נית השירות
  

 :כדלקמ, 377' המשפט בעמש ציי בית, )3(רשות השידור ' קריב נ 474/89א "ע  ג בעניי, כ
הוא משתרע על מיגוו של תשלומי. מקובל הוא בתורת המסי' אגרה'הדיבור "

אגרה נבדלת ממס טהור בכ. שאינ מס טהור מחד ואינ מחיר טהור מאיד גיסא

.שהשלטו נות לפרט  שהיא משתלמת כתשלו חובה בזיקה ע שירות מסויי

אגרה נבדלת ממחיר טהור. לעומתו מס טהור נגבה ללא זיקה לשירות מסויי

 ...."ששיעורה אינו מותנה בער השירות שבגינו היא ניתנת/בכ 
בתי, בתי מטבחי(בני ברק וגבעתיי , איגוד ערי אזור רמת ג' מ נ"שופרסל בע 154/83א "וכ בע

 :403 4' שחיטה ופיקוח לז
אי מדובר בקבלת תמורה ישירה דווקא כנגד, )אגרה(  כשעוסקי בחיוב מעי זה"

ובלבד שתמיד נדרשת זיקה בי, אלא אפשר שתמורה זו תהיה עקיפה, החיוב שבאגרה

ונדרש שיתקיי קשר, הניתני בגינה, החיוב באגרה לבי קבלת תמורה או שירות

 :סיבתי ביניה
שאלמלא מת השרות לא היית, יש כא קשר סיבתי בי התשלו ובי השרות"

,א על פי כ. משל את האגרה ואלמלא התשלו לא היית מקבל את השרות

ג הקשר הסיבתי ההדוק בי השרות ובי התשלו אינו עושה את האגרה

שיעור האגרה וער השרות אינ... לתמורה במשמעותה המסחרית של המלה
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6' בעמ, ל"בספר הנ, ויתקו ונאמ..." (תלויי זה בזה 7."( 
  

 .365' ד יד"פ, הורנשטיי' נ.מ.י 74/58פ "ע  וראה ג
  
באשר אינה, כמוזכר לעיל שיש לפטור את באי המסעדה הניצבת על קרקע המלו, אשר על כ אני סבורה            

 .מ החובה לשל דמי כניסה, נזקקת לשירותי החו
י המשיבה"מ צמודי מהיו ישולמו ע"מע+  20,000ד בס "ט עו"הוצאות ושכ. העתירה מתקבלת            

 .לעותרת
  
  

 . בהעדר הצדדי) 2003בספטמבר  21(ג "ד באלול תשס"נית היו כ
  

  
  
  

 שופטת, רובינשטיי.מ
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