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  2009אינדקס פסיקרתא לשנת 
  )21.1.0.09עד ליום (

  

 )ירידת ערך והשבחה, לרבות הפקעות (תכנון ובניה .1
    
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

  500  269/07נ "עמ  יעודפיצוי בגין פגיעה מתכנית הנובעת מאובדן ציפיה לשינוי 
  499  2629-05-09מ "עת  ? האם יש לאשרה-תכנית שנועדה להכשיר בניה לא חוקית 

  498  5136/09ערר    בדירה אחרת בבניין על אף הפגיעההתרת הרחבת דירה
  497  2123/08מ "עת  ביטול הפקעה בהעדר כוונת הרשות לממש את מטרת ההפקעה

  494  19118-01-09ש "ע  )2)(ג(19 'התנאים לפטור מהיטל השבחה לפי ס
  494  23/09ערר   דחיית תביעת פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין

  493  2218/98מ "עת  התנגדות לתכנית מפאת הסתמכות וירידת ערך מקרקעין
  489  442/08מ "עת   צורך תכנוניייםהיתר לשימוש חורג יינתן רק בהתק

  489  2827/08מ "עת  ?ניהלצורך דיני התכנון והב" שימוש חקלאי"מהו 
  488  1174/00. א.ת   בגין שומת השבחה גבוההןתביעת נזיקי

  484  18038-01-09תא   הסמכות לדון בתביעה לביטול הפקעה
  480  422/08מ "עת  ערר יוגש רק נגד החלטה סופית של מוסד תכנון

  480  9005/08ערר   הכללים למינוי שמאי מכריע בערר בענין ירידת ערך מקרקעין
  479  8626/05א "ע  הדין החל בשינוי יעדו מקרקעין שנמכרו לעירייה

  479  1190/08מ "עת  התנגדות להקלה בשל שינוי אופי הסביבה
  478  5308/08ערר   ביטול תנאי בהיתר שנקבע בחריגה מסמכות

  476  2190/08בשא   הסמכות לדון בריבית פיגורים בגין היטל השבחה
  475  170317/08א "בש  ? בגין איזו תקופה-טל השבחהתשלום ריבית פיגורים על הי

תאור השימוש במבנה במסגרת היתר בניה אינו קובע את 
  השימושים המותרים בו

  472  80354/05א "עפ

  472  1849/07מ "עת  דחיית עתירה בשל אי מיצוי הליכים תכנוניים
  471  2082-08-07תא   תביעה לפיצוי בגין שינוי יעוד מקרקעין שהופקעו

  470  69366/06. א  האחריות למסירת מידע בדבר קו ניקוז העובד במגרש
  469  325/07מ "עע  דחיית תובענה לביטול הפקעה

  469  5554/07ערר   פסילת הוראה בתכנית השוללת באופן גורף מתן הקלות
י תכנית "מתן היתר בניה בטרם פרסום תנאים מגבילים עפ

  חדשה
  468  1187/05. א.ת

  468  5170/08ערר   ? האם בסמכות ועדה מקומית-נאה בתכניתיעת זיקת הבק
  467  8781/08מ "עת  ? האם חוקי-פטור משימוש חורג לאירועי תרבות

  466  315-08מ "עת  דחיית עתירה לביטול הפקעה
  465  1291/07מ "עת  ע בהעדר תשתית עובדתית מהימנה"אין להפקיד תב

כנית גביית היטל השבחה בגין שטחים שנבנו טרם הת
  המשביחה

  465  17/07א "ע

  464  1302/06מ "עת  מוסד תכנון רשאי להתנות תכנית בתנאי עתידי 
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האם שמאי מכריע מחויב לקבוע שווי לפי עסקה שנערכה 
 ?במקרקעין שהושבחו

  464  13695-11-08עש 

  463  8609/08ם "בר   לחוק התכנון והבניה200' שלילת פיצויים לפי ס
פקעה בחלקה אשר חלקים ממנה הופקעו כיצד יחושבו פיצויי ה

  ?בעבר
  462  2274/06א "ע

  462  182/06צ "בג  197בהארכת מועד להגשת תביעה לפי סעיף השיקולים 
  461  8174/06א   י שוכר נכס"תביעת פיצויי הפקעה ע

  

  
 אגרות והיטלים .2
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

  500  9411/00ץ "נגד   לגביית הפרשי הצמדהחקיקה רטרואקטיבית של חוק עזר
 האם -שחברו על חשבונם נכסים לתשתית הביובתושבים 

  ?חבים בהיטל
  495  1346-06וע 

  494  12-05וע   בקשה לדחייה על הסף של עררי ביוב שהוגשו באיחור
  489  2328/03א "ע   גביית היטלמועד תחילת עבודות סלילה לצורך 

ות פיתוח חיוב בהיטלי פיתוח כאשר משרד השיכון ביצע עבוד
  במתחם

  486  6505/04. א

  486  1035/09מ "עת   חיוב בהיטלי פיתוחהסמכות העניינית בענין
  477  67900/06. א  חיוב בהיטלי פיתוח בגין תוספת בניה לנכס
  477  20474/08. א  מעמדם של היטלי פיתוח בכינוס נכסים
  476  534-08מ "עת  חיוב בהיטלי פיתוח בגין היתר בניה זמני

  475  7186/06צ "בג  ש בענין חוק עזר עירוני" לעיין בתיק בימהזכות
  466  9952/08א "רע  ? האם רק בהליך פלילי-גביית היטלי פיתוח בגין חריגות בניה
  464  887/04וע   דחיית ערר ביוב לאור איחור בהגשתו

 
 ארנונה .3
  
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

  499  6333/09ם "בר עליה במועד אין העירייה חייבת השיב - השגה שהוגשה באיחור
  499  2405/08מ "עת  העירייה רשאית לשנות סיווג ארנונה שגוי לנכס

  498  1046/07מ "עת  סמכות העירייה להתנער מהסכם בדבר חיובי ארנונה
  497  137/07נ "עמ   חיוב בארנונה בין שני מחזיקים בנכססירוב העירייה לפצל

  496  3490-07. א.ת  ? הנכסמי החייב בארנונה כאשר שוכר נטש את
חיוב שוכר בארנונה רטרואקטיבית כשלא הודיע לעירייה על 

  השכירות
  496  1105/09מ "עת

  495  2563/09א "רע  פ עוכבו"חיוב כונס נכסים בארנונה גם כאשר הליכי הוצל
  322/08נ "עמ  חיוב בתי אבות בארנונה

  114/08נ "עמ
492  

  492  700080-05תאמ   ? ת משנהמי החייב בארנונה בשכירות נכס לפחו
  490  700325/02. א  ? אימתי- פטור מריבית לפי חוק הרשויות המקומיות

  488  8242/08ם "בר  תכליתי לצרכי ארנונה-סיווג מפעל רב
  487  142/09מ "עת  התיישנות הליכי גבייה מנהלית

  485  879/07מ "עת  חיוב שטחים טכניים בארנונה על אף אי חיובם בעבר
  485  9401/06ם "עע  ת תעריפי ארנונה לחניון מבונה וחניון פתוחסבירו

  483  2030/07מ "עת   מה דינה-התחייבות לא חוקית להפחתת חוב ארנונה
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  483  1375/09ם "בר  סיווג מרפאות לצרכי ארנונה
  482  7386/07ם "בר  סיווג מחלקה קריאטיבית במשרד פרסום לצרכי ארנונה

  481  1021/08מ "עת  ?ה דינהמ–התחייבות להנחה מארנונה 
  481  31738/08. א  סמכות עניינית בתביעה להשבת ארנונה

  480  241/08נ "עמ  ?האם חובה להשיב בזמן להשגה שהוגשה באיחור
  479  16774007. א.ת  ? באילו נסיבות-פטור מהשבה של ארנונה שנגבתה ביתר

  477  312/07נ "עמ  פטור מארנונה בעת שיפוץ יזום
  476  195/08תק   ? מי החייב בארנונה- ר בפועל לתקופה קצרהנכס שהושכ

  474  21005/02. א.ת  פסיקת השבה חלקית של ארנונה לאור תום ליבה של הרשות
  473  9662/08ם "בר  דחיית דרישת העירייה לתשלום ארנונה בגין תחנות אוטובוס

  473  2669/08עא   זהות החייב בארנונה בגין נכס בכינוס נכסים
  472  678-08מ "עת  מארנונה למעון יום לקשישיםפטור 

  471  3353/07א "ע  חיוב העירייה להשיב ארנונה בגין חיוב שגוי בעבר
  471  1287/04. א.ת  חיוב העירייה להשיב אגרת שירותים
  470  1303/07א "ע  חובת ההשבה עקב חיוב שגוי בארנונה

  468  2215/07מ "עת  ? היכן תידון-טענת נישום בארנונה כי אינו מחזיק בנכס
  467  4727/07מ "דנ  חיוב מרתפים בארנונה

  465  254/05נ "עמ  סיווג ארכיב של חברת ביטוח לצרכי ארנונה
  463  6/08נ "עמ  פטור מארנונה לנכס שהכניסה אליו נחסמה

  461  310/06נ "עמ   לצרכי ארנונהסיווג מעבדות שיניים
  461  311/06נ " עמ  ם לצרכי ארנונהיסיווג מרפאות קופת חול

  460  147/08נ "עמ ואפלייה בגביית ארנונהבדבר נוהג עירוני הסמכות לדון בטענה 
  

 
 מכרזים .4
  
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

  493  2443/08מ "עת  ביטול החלטת ועדת המכרזים בהעדר שימוע והנמקה
  490  1562/09עתמ   פסילת הצעות במכרז לאור פגמים בערבות הבנקאית

  488  1504/09מ "עת  ת במכרז לאור פגמים בנוסח ערבויותפסילת הצעו
  486  1604/08מ "עת  ל"פיצול הזכייה  במכרז משותף שפרסמה משכ
  484  153/09מ "עת   משמעותו-פגם בתוקף ערבות בנקאית שהוגשה במכרז

  478  6767/04. א   הטעיה במסמכי המכרזביטול חוזה בעקבות
  474  256/09מ "עת   הדין החל–פניית העירייה לזוכים במכרז משותף 

מתי רשאית חברה לייחס לעצמה נסיון של חברה אחרת 
  ?בהשתתפות במכרז

  470  2782/08מ "עת

 האם רק לאחר הגשת - תביעה לפיצויים בגין אי זכייה במכרז
  ?עתירה מנהלית

  469  103/09מ "ת

  464  2803/08מ "עת  דחיית עתירתו של מציע במכרז אשר תוקף ערבותו פג
אם ניתן לאפשר למציע במכרז להגדיל את ערבות הביצוע ה

  ?בטרם בחירת הזוכה
  462  3499/08ם "עע

  460  2124/08מ "עת   דרישת הנסיון במכרזפרשנות
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 חוזים .5
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

  490  8497/03. א  ?מתי תוכל רשות להתשחרר מהתחייבות חוזית
  467  10565/07א "רע  בכתבתוצאות התקשרות הרשות המקומית ללא חוזה 

  463  6705/04א "ע  תוצאות התחייבות העירייה בהעדר חתימת ראש העיר

 
 עבודה .6
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

  493  1085-03א "תע  פגם במינוי עובד אינו פוטר את העירייה מפיטוריו בהליך תקין
  483  1380/09א "בש  תשלום שכר לעובד שנעצר

  476  7060/06עב   בוה  ששולם בטעות במשך שניםתביעה להמשך תשלום שכר ג
פסיקת חודשי הסתגלות ודמי הודעה מוקדמת לעובדים 

  פורשים
  475  12/07ק "עס

האם ניתן להוציא עובד שנאשם בהליך משמעתי לחופשה 
  ?י ימי חופשתו"כפויה ע

  468  9205-02-09צו 

 רק כאשר ההחלטה בלתי - התערבות בהחלטת ועדת הפיטורים
  בעלילסבירה 

  460  7471/08עב 

 
 תובענות יצוגיות .7
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

  500  112/07מ "ת  אישור תובענה יצוגית בענין גבייה ביתר בגין גרירת רכב
  497  140/07מ "ת  פסיקת גמול לתובע בתובענה יצוגית

  492  104/07מ "ת  לא תאושר תובענה יצוגית כאשר התובע חסר תום לב
  487  113/06מ .ת  וגית להשבת ארנונהאישור תובענה יצ

 
  כללי–רשויות  .8
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

  498  9227-02-09 מ"עת  סמכות ראש העיר להודיע על התפנות מקומו של חבר מועצה
  495  2301/07מ "עת  אישור לטאבו כאשר חוב על הנכס לא מופיע בפנקסי העיריה

  491  10710-06-09עתמ   זכות העיון של חברי מועצה במסמכי העירייה
  491  1032/06. א  ? האם חוקי-הוראה לבעל עסק בדבר פינוי עצמי של אשפה

  491  407/08מ "עת   מחמת שיהוי-דחיית עתירה לקבלת אישור להעברת נכס
  487  5385/09א "בש  חיוב העירייה להפקיד ערבון להבטחת תשלום הוצאות הערעור

  482  482 49/09בש   בטלות צו הפסקה מנהלי
  481  289/05א "ע  ט בגין ניהול פרוייקט"דחיית תביעה לתשלום שכ

  474  4132-03. א.ת  דחיית טענה בדבר הבטחה מנהלית
  473  67/07עע   ביטול מינוי מבקר פנים לאור פגמים בבחירתו

  466  1342/03.א  ס"דחיית טענה בדבר שותפות עם העירייה בניהול בי
שימוש ארעי ( המקומיות סמכות העירייה מכח חוק הרשויות

  )במגרשים ריקים
  461  8-/296פ "ע
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 הקצאת מקרקעין .9
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

  485  150-04-09עתמ   תקיפת קריטריונים להקצאת קרקע
  478  1101/08מ "עת  הקצאת מקרקעין למוסד חינוך מוכר בלתי רשמי

 
 

 חניה .10
 גליון' מס  הליך' מס  נושא

עדר הוכחה על משלוח דרישה התיישנות עבירות קנס בה
  בדואר רשום

  496  4/09ש "ב

  484  503/08הפ   ח חניה"הסמכות לדון בהתיישנות דו
  482  200102/08הפ   התיישנות קנסות חניה

  


