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  בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית

  

ת הפרשי ריבית והצמדה בתוספ � 42,572,570השבה של : הסעד המבוקש לכלל חברי הקבוצה

 עד 1980*�"תש, )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(פ הקבוע בחוק רשויות מקומיות "ע

 לחוק 9למועד ההשבה או כל סכו� אחר אשר יפסוק בית המשפט הנכבד בהתא� לסעי, 

  .2006*ו"התובענות הייצוגיות תשס

  

  

המצורפת , שהוגשה בתיק זהעתירה המנהלית בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את ה

לחוק תובענות ) 2)(ב(5כאמור בסעי, , כתובענה ייצוגית, לבקשה זו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה

מטרתה של התובענה הינה . הכל כפי שיפורט בהמש-") החוק: "להל& (2006* ו"תשס, ייצוגיות

  :להעניק למבקשי� את הסעדי� הבאי�

 בתקופה של שנתיי� שר נגבו שלא כדי&אלמבקש ולקבוצה  ארנונה השבת סכומי .1

  .שקדמו ליו� הגשת התובענה בצירו, הצמדה וריבית כחוק

השבת סכומי ארנונה למבקש ולקבוצה אשר נגבו שלא כדי& מיו� הגשת התובענה ועד  .2

  .חוקית*ליו� בו תחדל העירייה מהגבייה הלא



  

  הסמכות הענייניתהצדדי� לתביעה ו

 

,  לחוק בתי משפט לענייני� מנהליי�2דרתה בסעי, המשיבה הינה רשות מקומית כהג .1

 "רשות ציבורית"והינה , ")וק בתי משפט לענייני� מנהליי�ח: "להל&(, 2000* ס"תש

  

בשטח של  , 2000302454 נכס' מס 10352118& *ח" מחס&" הינו בעל נכס מסוג המבקש .2

 . )'מסומ" ב * ב הודעת שומה"מצ (הנמצא בתחו� שיפוט המשיבה, ר" מ91

ארנונה בגי& אחזקת� מחסני� בשטח העולה חויבו במורכבת מנישומי� אשר  קבוצהה

וכ& , אשר קדמו למועד הגשת התובענהר בתחו� שיפוט המשיבה בשנתיי� " מ40על 

נישומי� אשר יחויבו בגי& אחזקת מחסני� בשטח האמור מיו� הגשת התובענה ועד 

  .חוקית*ליו� בו תחדל העירייה מהגבייה הלא

 

המבקש ). ב שוברי תשלו�"מצ(ה נהגה לחייב את המבקש בתשלומי מס ארנונה המשיב .3

  .שיל� את כל תשלומי הארנונה אשר המשיבה השיתה עליו

 

לחוק תובענות ייצוגיות ) א (3'הגשת תובענה ייצוגית כנגד המשיבה אפשרית מכוח ס .4

 11עי, הגשת תובענה ייצוגית כנגד רשות מנוייה בס. המפנה לתוספת השנייה שבחוק

אגרה , כמס, תביעה נגד רשות להשבת סכומי� שגבתה שלא כדי": "לתוספת השניה

   ". או תשלו� חובה אחר

 

לחוק בית המשפט ) 3(5'ססמכות בית המשפט לעניני� מינהליי� לדו& בתביעה מעוגנת ב .5

, שפט לעניני� מנהליי�לענייני� מנהליי� המפנה לתוספת השלישית לחוק  בתי מ

, לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(ב(5תביעה כאמור בסעי, : 1'וש� בס ,2000*ס"התש

 .2006*ו"התשס

  

לחוק תובענות ייצוגיות מקנה סמכות לבית המשפט לעניני� מנהליי� לדו& ) 2)(ב(5'ס .6

בקשה לאישור נגד רשות בתביעה שעילתה החלטה של : "בתביעה ייצוגית כנגד רשות

לרבות השבת סכומי� שגבתה , השבה הרשות ושהסעד המבוקש בה הוא פיצויי� או

; תוגש לבית משפט לענייני� מנהליי�, אגרה או תשלו� חובה אחר, הרשות כמס

 לחוק בתי משפט לעניני� 2 כהגדרתה בסעי) �"החלטה של רשות", בסעי) קט" זה

 ".מנהליי�

  

  

  

  

  



  עילת התביעה

  

  בקליפת אגוז

יקו& לצו הארנונה הקובע כי  ת2001המשיבה ביצעה בשנת , כפי שיבואר בהרחבה לקמ& .7

 3.3'  יחוייבו בתערי, השיורי לפי ס100*ר ה" ועד למ41* ר ה"מחסני� בשטח שבי& המ

 לחיוב נכס מסוג עולה על שיעור הסכו� המירבישיעורו , תערי, זה. לצו הארנונה

ארנונה כללית ברשויות מקומיות (תקנות ההסדרי� במשק המדינה פי *מחס& על

ג� ולפיכ-  ,")תקנות ההסדרי�: להל& ()2001תיקו" לשנת  (�2000ס"התש, )2000 בשנת

 לתקנות) א(9'שכ" לפי ס אינו חוקי, א� יוכח כי קיבל את אישור שר הפני� ושר האוצר

אישור השרי� אינו יכול לאשר תערי) הגבוה מהסכו� המירבי הקבוע , ההסדרי�

 ).כפי שיפורט בהרחבה לקמ" (בתקנות

 

' ס" (מחס&"מסוג ,  כאמור91אשר שטחו הינו , סו של המבקשהמשיבה חייבה את נכ .8

ר בתערי, השיורי של " מ91*ר ועד ל" מ41בחלק השטח שבי& )  לצו הארנונה3.4.2

על פי תקנות תערי, המירבי המותר מעבר  לוזאת , 3.3לפי סעי, " ועסקי�משרדי� "

כפי , 2007*ז"התשס) ת ברשויות מקומיותארנונה כללי(ההסדרי� במשק המדינה 

החישובי� עליה� מבוססת טבלה זו מובאי� לקמ& בבקשה זו (שמפורט בטבלה הבאה 

ובהרחבה בחוות דעת הכלכל& , "ובי� ואומדני�חיש, הקבוצה"פרק * בהרחבה תחת תת

  ): לבקשה זוב"המצמיכאל מילר 

  שנה
תערי- הארונה 
 בשנה הקודמת

התוספת 
המירבית 
 שאושרה

התערי) 
המירבי 

 באותה שנה
רי) התע

 הפרש נומינלי שנגבה

מספר 
חודשי� 

 אפקטיביי�

שטח 
עוד) 
 ח"כ הפרש בש"סה ר"במ

2000       137.06        

2001     137.06  1.25%     138.77        

2002     138.77  2.50%     142.24        

2003     142.24  3.20%     146.79        

2004     146.79  4.80%     153.84        

2005     153.84  0.00%     153.84        

2006     153.84  3.08%     158.58        

2007     158.58  2.73%     162.91  254.06       91.15  10 51  �   3,873.96  

2008     162.91  0.00%     162.91  254.06       91.15  12 51  �   4,648.75  

2009     162.91  4.56%     170.34  265.67       95.33  12 51  �   4,862.01  

2010     170.34  1.63%     173.11  270       96.89  12 51  �   4,941.23  

2011     173.11  1.40%     175.54  273.78       98.24  4 51  �   1,670.14  

         � 19,996.09  

  שנים בהם החזיקו העותרים בנכסמודגשות ה* 
  
      

  

  

  )הסכומי� המופיעי� בטבלה הינ� קר& בלבד( 

  



גבתה למעשה , ר" מ�91ר ל" מ�41שבי" ה, ר" מ51כי עבור אות� , יוצא מכא"

  . מהעותרי�באופ" לא חוקי!) קר" בלבד( �  19,996.09 המשיבה סכו� של  

  

*כמו. לחוק עשיית עושר ולא במשפט) א(1'למבקש עומדת עילת השבה מכוח ס, לפיכ- .9

 63' וס35' ס(הפרת חובה חקוקה , כ& עומדות לתובע עילות נזיקיות בשל רשלנות

 . דיני המשפט המנהליו) 1968*ח"לפקודת הנזיקי& תשכ

  

  רקע עובדתי

 שינתה המשיבה את התערי, לנכסי� מסוג 2001בהטילה את צו הארנונה לשנת  .10

  :  כדלהל&2000מחסני�  צו הארנונה של שנת 

  

   2000שנת 

י מועצת עיריית תל אביב "אשר אושר ע, 2000של שנת הטלת הארנונה  לצו 3.4.2בסעי,  .11

 :מופיעי� תעריפי הארנונה בעבור מחסני� כדלקמ& , 12.12.99בתארי- 

  100*ר ה" עד המ41* ר ה"מהמ  .2

האיזור   סוג הבני&

  ד  ג  ב  א  *) 

1  158.99  137.06  115.46  95.88  

2,3  137.06  115.46  105.39  84.17  

  

  . 1985היה קיי� משנת , בעדכו" התעריפי� המתחייב בכל שנה, נוסח זה  

  2001שנת 

י מועצת עיריית תל אביב "אשר אושר ע ,2001 לצו הטלת הארנונה של שנת 3.4.2בסעי,  .12

 :כדלקמ&, מופיעי� תעריפי הארנונה באותה קטגוריה, 25.11.00בתארי- 

  *) לשנה ח"ר בש"תערי, למ  

  3.3התעריפי� המפורטי� בסעי)   ר הראשוני�" המ�100ל

  72.38  500*ר ה" ועד המ101* ר ה"מהמ

  51.70   ואיל-500* ר ה"מהמ

  

  : הינ�2001 לצו הטלת הארנונה לשנת 3.3' התעריפי� המפורטי� בס  

האיזור 

*  

ר "תערי, למ

  ח לשנה"בש

1  271.99  

2  226.81  

3  186.11  

  



  

מעלה למעשה את התערי, במדרגת החיוב , 2001אשר נעשה בשנת , השינוי האמור .13

כפי שהיה קבוע בשני� " מחסני�" מתערי, 100*ר ה" ועד המ41* ר ה"למחסני� מהמ

ואי" עבור� , עבור בניני� שאינ� משמשי� למגורי� "*לתערי, השיורי, 2000*1985

, למחסני� במדרגה  בתערי65%*שינוי זה מהווה עלייה של כ. 3.3' לפי ס, "תערי) נפרד

 1.25%וזאת כאשר תקנות ההסדרי� מאפשרות עלייה מירבית של , ר" מ100* ל41שבי& 

 .ביחס לסכו� אשר היה מותר בדי& בשנה הקודמת

   

ר "קרי החיוב בתערי, השיורי למחסני� בי& המ, 2001השינוי האמור אשר נעשה בשנת  .14

, 2011יי� בצווי הארנונה עד לשנת שריר וק, עמד בתוקפו ועודנו, 100*ר ה" ועד המ41* ה

 .כאשר התעריפי� עודכנו במש- השני�, ועד בכלל

  

 לצו הארנונה 3.4.2מעלה המבקשת את הטענה כי השינוי בסעי) , במרכז תובענה זו .15

אישור השרי� כלל לא יכל לאשר עליה אל מעבר שכ" נעשה בניגוד לדיני ההקפאה 

 . - בטל שינוי זה מיסודוולפיכ, לסכו� המרבי הקבוע בתקנות הסדרי�

  

  ומסגרת הדיו"רקע נורמטבי

 

צו הטלת הארנונה נחקק מידי שנה בידי מועצת הרשות המקומית בתוק, סמכות אשר  .16

תיקוני חקיקה להשגת יעדי (לחוק ההסדרי� במשק המדינה ) א(8הוענקה לה בסעי, 

כל שנת מועצה תטיל ב: "הקובע, ")חוק ההסדרי�: "להל& (1992*ג"תשנ, )התקציב

 ".על הנכסי� שבתחומה שאינ� אדמת בניי", כספי� ארנונה כללית

 

,   וכפי שיבואר לקמ& א, יותר מכל סמכות מנהלית אחרת–ככל סמכות מנהלית אחרת  .17

תיו סמכות חקיקת המשנה אשר הוענקה למועצת הרשות המקומית תחומה בגבולו

 כל פעולה ".המנהלחוקיות "עקרו& המכונה תחת , ובגדריו של החקיקה המסמיכה

 * שפירושו בלטינית, "ultra vires"מינהלית החוצה את מסגרת החוק המסמי- מכונה 

  .ה להיות בטלה מעיקראנודי, "מעבר לכוחו"

 

�)"עקרו" חוקיות המינהל הוא האל: "ברכה. ב' וכפי שהגדיר זאת היטב המלומד פרופ

סמכויות שהוענקו לה רשות מינהלית נהנית א- מאות" . ת של המשפט המינהלי"בי

הדי" הוא . לועתוק) אי" בכוחה של הרשות לפ�ה בתללא הוראת הסמכ. מכוח הדי"

רוג התיימרה הרשות לח. ואי" לה אלא מה שהראשו" קצב לה, אביה מולידה של זו

ומבחינתו של זה מעשיה , � הכרתו של הדי"וחיוצאת היא מת, מהתחו� המוקצב

, ברכה.ב" (עיקרו של המשפט המינהלי,  אגוזבקליפת, והרי ל-. כמוה� ולא היו

 עקרו& חוקיות *פרק שני, "סמכויות המינהל הציבורי"חלק ראשו& , המשפט המינהלי

  ).35' עמ, ז" תשמ* 'כר- א, המינהל



  

  

  

 "דיני ההקפאה"

 הגביל המחוקק את סמכות& של הרשויות המקומיות בהעלאת שיעורי 1985מאז שנת  .18

המטרות העומדות בבסיס הגבלת הסמכות לקביעת . מ&הארנונה לגבי נכסי� שבתחו

ג� משיקולי� *כמו, הארנונה נובעות מעקרו& חוקיות המנהל והתקינות המינהלית

כלכליי� ביציבות המשק והמטבע המקומי וזאת לאור נסיונ& של רשויות מקומיות 

יע שהג(לצמצ� את גירעונ& המתמש- על רקע האינפלציה הדוהרת , אז וכ- היו�, רבות

וכ& להחרי, את פער החיובי� בחיובי הארנונה בי& נכסי מגורי� ) 400%* ל1985*ב

נעדר זכות ההצבעה (ובי& המגזר היצרני ) ציבור המצביעי� בבחירות המקומיות(

 ). בבחירות המקומיות

 

חוקי ההקפאה הינ� המש- לאותה חקיקה התחלתית של הקפאה ויציבות של " .19

ולכפות הקפאה ויציבות באות� מישורי� שהיה והכול במגמה להמשי- , מחירי�

חשש שללא חקיקה מתאימה ירימו ראש ויבקשו להשתחרר מעולה של מגבלת 

 –והוא , לחוקי ההקפאה הנוגעי� לארנונה יש מכנה משות) אחד. היציבות וההקפאה

כפיית העיריות והמועצות המקומיות והאחרות שלא לחרוג מרמת הארנונה של השנה 

או למעלה ממה שנקבע באישור שרי האוצר , ה מהמתחייב מהצמדההקודמת למעל

 –ד 510 , 500 )1(ס"מ תש"פ, ערייית ירושלי�' אליהו שוקרו" נ 1114/99א "ת (והפני�

 .")ו

  

 כנקודת בסיס אשר 1985חקיקת ההקפאה הפכה למעשה את צווי הארנונה של שנת  .20

י� בדיני ההקפאה מדי ממנה משתני� החיובי� בהתא� לפרמטרי� ולעקרונות הנקבע

 .שנה בשנה

  

או שינוי סיווגי� /י הרשויות בדר- של הוספת ו"סיונות לעקו, את דיני ההקפאה עיהנ .21

* תת, או הגדרותיה� הביאה לחקיקת הוראות מפורטות האוסרות על כל שינוי סיווג

ב שיש בה� כדי להגדיל את סכו� הארנונה המוטלת על הנישומי� "אזור וכיוצ, סיווג

 . לשיעור ההעלאה המותר בחוק ובתקנותמעבר

  

ש בשורה ארוכה ואחידה של פסקי די& קבע צור- גדול בבדיקה יסודית והכשלת "ביהמ .22

ש "בי& השאר התייחס ביהמ. נסיונות עקיפה של רשויות מקומיות את דיני ההקפאה

וכ& לנזקי� בעקרו& חוקיות השלטו& והפגיעה הגדולה , כלכליי�*לנזקי� המאקרו

והמס אשר , ובאמונו במוסדות השלטו& בא� חריגה מדיני ההקפאה אכ& תתבצעבאזרח 

באשר לדיני ההקפאה נקבע כי תכלית� הינה  " .יוטל על הנישומי� יהיה שלא כדי&

ידי הרשויות �ריסונה והגבלתה של העלת� של תעריפי הארנונה המוטלת על



עיריית  3874/02 מ"עע" ( כדי למנוע השפעות שליליות על משק המדינההמקומיות

 ).877) 5(חד נ"פ מ"בע) 1995 (י תעשיות'חברת שיקרצ' חדרה נ

  

עיריית ' מ נ"שק� בע 3784/00א "רע; עיריית אילת' לקס" נ 4225/95צ "בג:  ג�ורא(

� "בר; עירית קרית גת' מ נ"בנק דיסקונט לישראל בע 9657/02; 481) 2(ד נז" פחיפה

 31032/06) א"ת(א "בש, עיריית כרמיאל'  נ)בפירוק(מ "המשביר היש" בע 1966/06

החברה  5746/91א "ע; ]פורס� בנבו [יפו�אביב�עיריית תל' מ נ"סריגי שלו� ומלכה בע

  );878' בעמ, ]6[שא" �המועצה המקומית בית' מ נ"לכבלי� ולחוטי חשמל בישראל בע

  

  "מחסני� "�רבי לארנונהסכו� מ

 העניק סמכות לשרי� להתקי& את 1992*ג"התשנ, חוק ההסדרי� במשק המדינה  .23

תקנות ההסדרי� במשק המדינה ולקבוע את סכומי המינימו� והמקסימו� לכלל 

 . 1993התקנות הראשונות הותקנו בשנת . הנכסי� המצויי� בתחומי הרשות המקומית

  

, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(ק המדינה חוק הסדרי� במש ל9סעי)  .24

 :קובע, �1992ג"התשנ

  
 לארנונה סכומי� מזעריי� וסכומי� מרביי�, השרי� יקבעו בתקנות) א("

... הכללית אשר יטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסי�
הסכומי� המרביי� והמזעריי� יעודכנו לכל שנת כספי� בהתא� לכללי� 

  ;תקנותשייקבעו ב
  
סכו� הארנונה הכללית בשל מטר רבוע שתטיל מועצה על כל אחד מסוגי ) ב(

יהיה הסכו� שהגיע כדי" בשל מטר רבוע של אותו , בכל שנת כספי�, הנכסי�
בתוספת שיעור , בלא הנחה כלשהי א� ניתנה, נכס בשנת הכספי� הקודמת

ולא יעלה על ובלבד שהסכו� שיוטל כאמור לא יפחת מהסכו� המזערי , העדכו"
 ויהיה בכפו) לכל ,)א(הסכו� המרבי שקבעו השרי� בתקנות לפי סעי) קט" 

הוראה אחרת שנקבעה בתקנות כאמור ובכפו) לתקנות ולכללי� לפי סעי) 
  ;)ב(8
)1...(  
ובלבד , רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתא� לאמור ברישה) 2(

  "....;שקיבלה לכ- אישור השרי�
  

עדכו" בשיעור של : " לחוק הסדרי� במשק המדינה7 מוגדר בסעי, *"דכו& שיעור הע("

שמוני� אחוזי� מהסכו� המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכו" המדד ומחצית 

  ").שיעור עדכו" מדד השכר הציבורי

 

התקינו השרי� את תקנות ההסדרי� במשק דלעיל לחוק ההסדרי� ) א(9'מכוח ס .25

רבי לארנונה � המהסכונקבע ) 2001תיקוני� ל(י�  לתקנות ההסדר6'בס. המדינה

נכסי� "הינ� " מחסני�" להגדרות תקנות ההסדרי� עולה כי 1'מעיו" בס. כללית

 . לתקנות ההסדרי�) 12(עד ) 1(5שכ" אינ� מפורטי� בתקנה " אחרי�

  

הסכו� : "יהא"  נכסי� אחרי�"בעבור הסכו� המירבי לארנונה כללית , בהתא�

  . "%1.25פת של שהגיע כדי" בתוס



   �הווה אומר

  2000התערי) שהגיע כדי" בשנת   ×  101.25  =  רביהמהסכו� 

 

 : לתקנות ההסדרי� קובעת כי) א(9תקנה  .26

   *אישור חריג "

סכו�  ב�8 ו7שלא כאמור בתקנות , 2000מועצה רשאית להטיל ארנונה לשנת הכספי� 

   ...� שלא יעלה על הסכו� המרבי

בנכס שאינו מבנה ,  האוצר או מי שה� הסמיכו לכ-באישור שר הפני� ושר) 2(

 ".מגורי�

 

 מכא& ברי כי ג� א� קיבלה המשיבה את אישור השרי� להגדיל את תערי, הארנונה .27

הרי שיכלה , ר" מ100ר ועד " מ41בשטח שבי& " מחסני�"בגי& מעבר לשיעור העדכו" 

   הקבוע בתקנותרבירק עד הסכו� המלעשות זאת 

 

ש� ( לעיל מ"סריגי שלו� ומלכה בעס בית משפט נכבד זה בעניי& לעניי& זה התייח .28

  :ובו נקבע)  והוא הדי& בענייננו2000התייחס לשנת 

מועצה רשאית להטיל ארנונה לשנת : " כי לתקנות ההסדרי� קובעת)א(9תקנה "... 

, ..."�בסכו� שלא יעלה על הסכו� המרבי �8 ו7שלא כאמור בתקנות , 2000הכספי� 

תקנה זו מבהירה  .).ב.ע�הדגשה שלי(שור השרי� כמפורט בהמש- התקנה וזאת באי

כי האישור החריג שנית" לבקש מהשרי� נוגע לשינוי סיווג או לחריגה מסכו� הבסיס 

א- אי" מדובר בחריגה מהשיעור , )בשנת הכספי� הקודמת" הסכו� שהגיע כדי"("

 .).ג.ד* ההדגשות אינ& במקור" (המירבי שנקבע בתקנות

 

המטיל חיוב , השינוי שעשתה המשיבה בצו הארנונה, כ"�ר עלאש .29

חסני� למ(מהווה עלייה של עשרות אחוזי� ה, 3.3' בתערי) השיורי לפי ס

 ).ultra vires (אינו חוקי ובטל מעיקרו �) �100%מסויימי� א) למעלה מ

 

ביסוד חיוב� של מחסני� משנת  � ועודנו עומד �עמד , חוקיות זו�פג� אי

   . היו� ועד2001

  

 �12כסדר גודל של מחישוב פשוט וזהיר עולה כי העירייה גבתה ביתר 

                                                                                                                                  !! עד היו� � מיליו" �012כ!!  בכל שנה �מיליו" 

 

  

  



 פגיעה חריפה בשלטו" החוק

 

) administrative legality(העקרו& בדבר חוקיות המינהל , כפי שהוסבר בהרחבה לעיל .30

 .קובע כי אי& סמכות לשו� רשות מינהלית אלא אותה סמכות שהוענקה לה לפי חוק

שלכל מעשה מינהלי תהיה הסמכה , ראשית, העקרו" של חוקיות המינהל דורש"

שר ' ברו" נ 3786/90א "ע" (במפורש או במשתמע, עקיפי"במישרי" או ב, בחוק

 ).505) 3(ד מ"פ, ממשלת ישראל' ברזילי נ 428/86צ "בג). 661,672) 1(ד מו" פהבריאות

  

הינה עוולה חמורה ה& במישור , באופ& בלתי חוקי, חקיקת משנה וגביית מס ביתר .31

יבור המונח כאדני�  בהיותה שומטת את אמו& הצ*וה& במישור הלאומי, הפגיעה באזרח

חשיבות גדולה נודעת לאכיפת הדי& ומיצוי הדי& ע� כל אזרח . לביסוס ויציבות השלטו&

עקרונות יסוד .  וע� הרשות הציבורית יותר מכל אזרח או גו, משפטי*או גו, משפטי

הוא קיי� ג� בשביל . החוק קיי� לא לאזרח בלבד": אלו הונחו עוד משחר קוממיותנו

, ידי האזרח�כל שלטו" שמחובתו לעמוד על מילוי החוק על, רה מזאתיתי. השלטונות

החוק נוצר על ידי המחוקק . צרי- קוד� כל לשמש דוגמה למילוי החוק על ידי עצמו

כדי שלפיו תנהג המדינה ואי" השלטו" יכול לדרוש לעצמו מעמד מיוחד כאילו הוא 

פורס�  [2200, 2193טו ד "פ, האז' מדינת ישראל נ 421/61א "ע ("הינו מעל החוק

 ]).בנבו

 

מכוח נאמנות . המשיבה הינה רשות ציבורית אשר יונקת סמכותה מאמו& הציבור .32

סמכות חקיקת צווי . ות במידה מוגברת של הגינות ויושרחייבת הרש, ציבורית זו

בהפעלת . הוענקה לה מכוח הנאמנות הציבורית, הארנונה אשר הוענקה לרשות

 להפעילה על פי כלליו וגדריו של החוק – לכל הפחות – סמכותה זו חייבת הרשות

 .ובאופ& שיבטא את טובת הציבור במובנה הרחב, המסמי-

ההלי- המנהלי הוא הדר- בה הולכת הרשות המנהלית כשהיא מפעילה את "

אל טובת הציבור , כלומר, הדר- אמורה להוביל אותה אל תכלית הסמכות. סמכותה

ש קבע לא פע� כי חובה על רשות "ביהמ... ובת הפרטהכולל ג� את ט, במוב" הרחב

מנהלית להפעיל את סמכותה בדר- הראויה לנאמ" שהסמכות הופקדה בידו כדי 

המדינה באמצעות הפועלי� בשמה : "וכ- אמר השופט ברק. לשרת את טובת הציבור

ריי� לש� ובידיה הופקד האינטרס הציבורי והנכסי� הציבו, היא הנאמ" של הציבור

פורס� ) [ו"תשנ(' כר- ב, הסמכות המנהלית, זמיר' י( "...וש בה� לטובת הכללשימ

 ).673' עמ, ]בנבו

 

היא .  על זו של האזרחעולה הדרישה לשמירה על חוקיות מעשי המינהל חומרת .33

וה" בשל אופי יחסי המרות שבי" האזרח , מתחייבת ה" מהיות הרשות נאמ" הציבור

' עמ, 28) 4( פד נהמנהל מקרקעי ישראל' מ נ"ביב בעהוד א 6518/98א "ע: ראה. (לרשות



 מ"אג) המכס והמע, משרד האוצר' מ נ"קונטר� בע 164/97! " השופט זמיר בבג47*46

 ). ;318*317' בעמ, ]10[

  

נובע מעובדת היות האזרח חסר , כפי שנפו! בעגה המקומית, "האזרח הקט&: "הביטוי

כאסקופה הנדרסת אל מול החלטות העומד פע� אחר פע� , הכוח והאמצעי�, הידע

. והדברי� הינ� קל וחומר במקרה של רשות מקומית. הרשות וגזרותיה המתחדשות

וישימו עליו שרי : "כפי שנאמר, דיני המיסוי העירוני רבי� סבוכי� ומסובכי� ה�

עצ� הפקדת סמכות , ביסודו של דבר). יא, שמות א" (תו בסבלת�ענמיסי� למע" 

יה של רשות מקומית הינה חריגה מהותית מעקרו& הפרדת חקיקה עצמאית ביד

שהינ� יסוד , מונטסקייה* הרשויות ומערכת האיזוני� והבלמי� אות� טבע הברו& דה

 אדירי� של משאבי�ת כרו- בהשקעבירור זכויות אלמנטרי . ועיקר לממשל דמוקרטי

הרשות מ& הראוי כי לכל הפחות תעמוד  .כוח נפשי וממו& מצד האזרח, זמ&, ידע

תציל את האמו& הציבורי המתדרדר בתקופה זו , השופטת כתריס בפני הפורענות

  .ותהיה שליחת הציבור בהשבת הכספי� אשר נגזלו ממנו, לתהו� שחת

    

 חובת ההשבה של המשיבה

 

תו- אמונה כנה , המבקש שיל� את חיוביו במהל- השני� כאזרח ישר ושומר חוק .34

 .ותמימה בתקינות פעולות המשיבה

 העוסקת –מ " חברת בדק מס בע* בעקבות בדיקה של גו, מקצועי, רק לאחרונה

מעת הגילוי פעלו . נתגלה לעותרי� דבר החיוב הבלתי חוקי, בהפחתת מיסוי עירוני

 .העותרי� מיידית להגשת עתירה מנהלית ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית

 

בנק  9657/02א "ע:ראו(חובת ההשבה של הרשות הוכרה במקרי� רבי� בפסיקה  .35

לקס"  4225/95! "בג; 164)6(ד נח "פ, גת�עירית קריית' מ נ"דיסקונט לישראל בע

' עיריית חדרה נ 3874/02מ "עע    ;;;;])פורס� בנבו ['עירית אילת ואח' מ נ"בע) ישראל(

  ).877) 5(חד נ"פ מ"בע) 1995 (י תעשיות'חברת שיקרצ

  

ונית" לתבוע השבת , הריהו אפס ואי", כאשר צו הארנונה הוטל בחוסר סמכות"... 

, נורית לב, פנחס גלעד, משה וקני", רוסטובי5ר הנריק "ד". (שושלמה מכוחו, ארנונה

הוצאת אוריא" , המכו" לחקר המיסוי המוניציפאלי, ספר ראשו", ארנונה עירונית

        ).119'  עמ,)�2001א"התשס(

 

הפגיעה "ש העליו& כי "קבע ביהמ, בשורה של מקרי�כי , י&למעלה מ& הנדרש יצו .36

גביית מס שאינה . היא המכריעה את הכ) לטובתה של המשיבה, בעקרו" שלטו" החוק

מהווה חריגה מסמכותה של הרשות המקומית ופגיעה , מתיישבת ע� הוראות החוק

, ]2[5 אסולי" "בג: ראו(חמורה בשלטו" החוק שהשיהוי האובייקטיבי נסוג מפניה 



עיריית חדרה  023874/מ "עע" (" טענת השיהוי להידחותבנסיבות אלה די). 695' בעמ

 ).ההדגשה אינה במקור ()877) 5(חד נ"פ מ"בע) 1995(י תעשיות 'חברת שיקרצ' נ

 

 

  התנאי� לאישור התובענה כייצוגית

 

) 1)(א(4'ד בהגדרות סוהינו עומ, ילת תביעה טובה וצודקתעיננו רואות נכוחה כי לתובע ע .37

 .תלחוק התובענות הייצוגיו

  

כפי שהוגדרו , 2006-ו"תשס,  מטרות החוק לתובענות ייצוגיותכלמקיימת את התובענה  .38

 :1'בס

לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשי� לפנות , מימוש זכות הגישה לבית המשפט )1(

 ;לבית המשפט כיחידי�

י המשיבה מצרי- ידע משפטי נרחב "כי עצ� הבנת העוולה אשר נעשתה ע, ברי

כ ניהול הלי- משפטי כנגד "כמו. של כל אזרחבידיו מצוי ומעמיק אשר אינו 

הפקדת ערבו& וסיכו& כלכלי , מחייב תשלו� אגרה, המשיבה בענייני� בכגו& דא

טבעי הוא שרק קומ! מבי& אלה . גבוה במקרה של הפסד וחיוב בהוצאות משפט

שיצליחו להיות מודעי� לזכויותיה& אשר קופחו יצליחו בפועל לממש את זכות� 

 .יחידנימשפטי בהלי- 

 ;אכיפת הדי" והרתעה מפני הפרתו )2(

הגוזלת , חוקית*חשיבות הרתעת& של רשויות מקומיות מפני חקיקת משנה לא

 לאי& שיעור וממנה פינה ויתד לשלטו& רבה, את כספי התושבי� אשר בשטחה

 . החוק ויציבותו ובניית אמו& הציבור

 ;מת" סעד הול� לנפגעי� מהפרת הדי" )3(

מבי& האפשרויות הקיימות כייצוגית הינו הסעד ההול� ביותר אישור התובענה 

, במאמר מוסגר. יו� בחוק להשבת כספי� אשר נגבו ביתר מרשויות מקומיותכ

 היה השבת כל הכספי� אשר נגבו ביתר ולא רק יתי אמ"סעד הול�"כי , ברי

 אלא שהמחוקק * ) לחוק התובענות הייצוגיות21'לפי ס(מהשנתיי� האחרונות 

 פרבילגיה מיוחדת לרשות מקומית שנושא חוקיותה לאור חוק יסוד כבוד העניק

 .ובמהרה, האד� וחירותו מ& הראוי כי יתברר

   ;הוג" וממצה של תביעות, ניהול יעיל )4(

. ומאמי& בסיכוייו לזכות בה, לב ובנקיו& כפיי�* המבקש הגיש תובענה זו בתו�

הנפגעת אשר נפגעו הזהה ליתר חברי הקבוצה , למבקש אינטרס מובהק וברור

בי& התערי, המותר החוקי ובי& ,  פער התעריפי�.יהיבאופ& זהה מחיובי העיר

נית& לחישוב אריתמטי פשוט , פיו חייבה העירייה בפועל* חוקי שעל*התערי, הלא

  .בעבור כל אחד מחברי הקבוצה

  



  

 

 תנאי� מצטברי� אשר בהתקיימ� 4לחוק התובענות הייצוגיות מציב ) א(8סעי,  .39

 :התובענה מקיימת את כול&. שר תביעה ייצוגיתתאו

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל   .א

 �ויש אפשרות סבירה שה" יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, חברי הקבוצה

העובדות המתוארות דלעיל והטיעוני� המשפטיי� זהי� לכלל חברי 

  .קת לכלל חברי הקבוצהומהווי� עילת תביעה טובה וצוד, הקבוצה

 �התביעה הייצוגית היא הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  .ב

רובו המכריע של חברי הקבוצה כלל אינ� מודעי� לחוסר החוקיות שבעטיה 

נוטי� , כשאר הציבור, רוב רוב� של חברי הקבוצה. נגבו מה� כספי� ביתר

ל דעת� שהרשות לראות במעשי הרשות ובאופ& פעולה ככשרי� ולא מעלי� ע

, ובמיוחד בדיני הארנונה, הבנת תחו� המשפט המנהלי. פעלה בניגוד לחוק

דורשת מומחיות גדולה בתחו� וחקירה של חקיקת דיני המיסוי העירוני 

  . לאור- שני� בכדי לגלות את העוולות שנעשו

הרלוונטית למספר " רחבית"אופ& השפעתה של חקיקת משנה הינה השפעה 

בהקניית צידוקה  יסודי הינה מרכיב גודל הקבוצה .רחב של אנשי�

  .וחשיבותה של תובענה ייצוגית

היה נוצר עומס כבד על בית , אילו כל חבר בקבוצה היה מגיש תביעה אישית

ובית המשפט השלו� היה נדרש להכריע בגררא בסוגיות שה& , המשפט

הוא בירור התובענה כייצוגית . בסמכותו הרגילה של בית משפט נכבד זה

-בין התעריף המותר החוקי ובין התעריף הלא, פער התעריפים .הלי- אחד לכול�

ניתן לחישוב אריתמטי פשוט בעבור כל אחד , פיו חייבה העירייה בפועל-חוקי שעל

 .מחברי הקבוצה

 �עניינ� של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר- הולמת  .ג

, יו& כפיי�ניק, עניינ� של כלל חברי הקבוצה ינוהל במלוא תו� הלב

מ הינו עור- "הח. תובענה מסוג זהרשת לניהול המסירות והמקצועיות הנד

, ובעל משרד עורכי די& המתמחה בתחו� המשפט המנהלי, די& ותיק ומנוסה 

באמתחתו מאות לקוחות בתחו� הארנונה אשר , ודיני המיסוי העירוני בפרט

מ טיפל " הח.הגדולות במשק כמה מ& החברות והמיסוי העירוני וביניה�

במש- שני� רבות באלפי נישומי� בתחו� שיפוט& של רשויות מקומיות 

עול� לא ייצג את המשיבה בכל מ אינו מייצג ומ"הח. שונות בכל רחבי האר!

 .דר- שהיא

 �לב�עניינ� של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו�  .ד

 מתשלו� ארנונה ביתר באותו אופ& שנפגעו חברי המבקש נפגע כספית

. הוא מייצג נאמנה את האינטרס של יתר חברי הקבוצה, ולפיכ-, הקבוצה

  .המבקש הגיש תובענה זו בתו� לב ומתו- כוונה לזכות בה



 ואומדני�חישובי� , הגדרת הקבוצה

  

מורכבת מנישומי� אשר חויבו בארנונה בגי& אחזקת� מחסני� בשטח העולה  הקבוצה .40

וכ& ,  למועד הגשת התובענהר בתחו� שיפוט המשיבה בשנתיי� אשר קדמו" מ40על 

נישומי� אשר יחויבו בגי& אחזקת מחסני� בשטח האמור מיו� הגשת התובענה ועד 

 .חוקית*ליו� בו תחדל העירייה מהגבייה הלא

 

לפי העקרונות , הרי שסכו� ההשבה נית& לחישוב אריתמטי פשוט, לעילכפי שהוסבר  .41

 :דלקמ&

  

בזאת מבית המשפט הנכבד מבוקש , בא� תאושר התביעה כתובענה ייצוגית  .א

 24* בר " מ40בשטח שמעל " מחסני�" המספרלהורות למשיבה לגלות את 

 . ואת שטח� , זו לאישור התובענה כייצוגיתבקשההחודשי� טר� הגשת 

  

המחסני� אשר  מהווה את שטחר " מ100ועד  ר" מ40*ר שמעל ל"מה כל *ס-  .ב

  .בו ביתר וזכאי� להשבהחוי

 

סימלי המותר בשנתיי� שלפני הגשת בקשה חישוב התערי, המקלצור-   .ג

) 12(6'פ ס"עלינו לבדוק את הסכו� המירבי המותר ע, )2011*2009(לאישור זו 

 . לתקנות ההסדרי� במשק המדינה של אותה השנה)) 12(7' ס2007ומשנת (

ת פמוצג בתקנות כתוס") נכסי� אחרי�" ("מחסני�"הסכו� המירבי ל

אחוז זה מוצג (שנה הקודמת בדי& ותו כלגבבאחוזי� לסכו� אשר מותר היה 

  ").התוספת המירבית המותרת "*בטבלה דלהל& בטור האמצעי

 

בטור השמאלי מוצגי� התעריפי� המקסימליי� בכל שנה באחוזי� ביחס   .ד

המהווה ) בה התערי, המחוייב היה כדי&" (החוקית" היא השנה *2000לשנת 

 .את נקודת המוצא לחישוב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )�1טבלה ט (י� המירביי� המותרי�טבלת התעריפ

התוספת המרבית   שנה

המותרת מהסכו� 

  שהגיע כדי"

לפי תקנות ההסדרי� (

במשק המדינה לאותה 

  )שנה

תערי) חוקי 

   באותה שנה

  

 ביחס באחוזי�(

לתערי) של שנת 

2000(  

2000  _____________  100  

2001  1.25%  101.25  

2002  2.5%  103.78  

2003  3.2%  107.10  

2004  4.8%  112.24  

  112.24  )לא אושרה עליה( 0%  2005

2006  3.08%  115.69  

  119.25  )*שיעור עדכו&( 2.73%  2007

  119.25  )*שיעור עדכו&( 0%  2008

  124.69  *)שיעור עדכו&( 4.56%  2009

  126.72  *)שיעור עדכו&( 1.63%  2010

  128.49  )*שיעור עדכו& (1.4%  2011

  

  

עדכו" בשיעור של שמוני� אחוזי� מהסכו� המתקבל מחיבור של מחצית שיעור " * "*שיעור עדכו&"

  ".עדכו" המדד ומחצית שיעור עדכו" מדד השכר הציבורי

  

אשר על פיה� נגבו בפועל ) חוקיי�*הלא (טבלת התעריפי� השיוריי�להל&   .ה

  :תשלומי הארנונה בשנתיי� שלפני הגשת בקשה לאישור זו

  )�2טבלה ט( חוקיי��אטבלת התעריפי� השיוריי� הל

  ח לשנה"ר בש"תערי) למ  *האיזור   השנה

1  318.59  

2  265.67  

2009  

3  217.99  

1  323.78  

2  270.00  

2010  

3  221.54  

1  328.31  

2  273.78  

2011  

3  224.64  

שנות השבה 

לפי חוק 

תובענות 

 ייצוגיות



 

ומכא& הדר- קצרה לחישוב ההפרש בי& התערי, המרבי המותר ובי& התערי,   .ו

 .ר" מ100ר ועד " מ40 יש להכפיל בשטח שמעל הפרש זה. חוקי* השיורי הלא

לפי הטבלה המופיעה  (2000כל חבר בקבוצה מתחיל מחיובו החוקי בשנת   .ז

מגיע לתעריפי� המותרי� , )11 * מובא בבקשה זו בסעי,* בצו הארנונה

ומחשב את ההפרש ממה שחוייב בפועל , 1*פ טבלה ט" ע2011*2009בשני� 

כפלת שטח הנישו� בהפרש באותה שנה מ. 2*פ טבלה ט"ע, חוקי*באופ& לא

 .מגלה את הסכו� להשבה

  

  

  פ חישוב ממוצעי�"קבוצה עהסכו� להשבה לאומד" 

  

עד לתקבול נתוני� מפורטי� מאת המשיבה באשר למספר המחסני� אשר חוייבו באופ&  .42

חושב ) בהתא� לסוג הבניי& (2000שטח� ותעריפיה� החוקיי� בשנת , המפורט דלעיל

 :כדלקמ&, פ ממוצע התעריפי� בכל אחת מהקטגוריות"עהסכו� להחזרה 

 

אביב *מצויי� בתל, של העירייה" 2008השנתו& הסטטיסטי "פ נתוני "ע .1

עד לקבלת (פ הערכה "ע". תחבורה ואחסנה" נכסי� המסווגי� 6480*כ

הווה ,  מה� הינ� מחסני�80%*לפחות) נתוני� מדויקי� מהמשיבה

  . מחסני�5184 *אומר כ

 *1באזור :  הינו2000פ צו הארנונה בשנת "פי� המותרי� עממוצע התערי .2

 .  ר"למ 7 110.52: 3* ו2ובאזורי� , ר"למ 7 126.84

 1אזור , פ מפת הארנונה המצורפת לצו הארנונה של עיריית תל אביב"ע .3

 מתחו� 20%  מהווה3 ואזור 30%*מהווה כ 2 אזור, 50% *מהווה כ

 .של עריית תל אביב שיפוטה

כלומר , )עד לקבלת נתוני� מהמשיבה(פ ממוצע "חושב ע, שטח כל יחידה .4

 .ר שחויבו שלא כדי&" מ60ר מתו- " מ30

 פ חישוב הממוצעי�"ע(חושבו סכומי ההחזר , בהתא� לטבלאות הבאות .5

 הטבלאות והחישובי� מפורטי� בהרחבה בחוות .)כפי המבואר לעיל

 .ב לבקשה זו"דעת הכלכל& מיכאל מילר המצ

  

  

  

  

  

  

  



שנה

תעריף 

הארונה 

בשנה 

הקודמת

התוספת 

המירבית 

שאושרה

התעריף 

המירבי 

באותה 

שנה

התעריף 

הפרש נומינלישנגבה

מספר 

חודשים 

אפקטיביים

שטח עודף 

במ"ר

סה"כ הפרש 

בש"ח

2000126.84

2001126.841.25%128.43

2002128.432.50%131.64

2003131.643.20%135.85

2004135.854.80%142.37

2005142.370.00%142.37

2006142.373.08%146.75

2007158.582.73%150.76

2008150.760.00%150.76

2009150.764.57%157.65318.59160.94        8303,218.79          

2010157.651.63%160.22323.78163.56        12304,906.89          

2011160.221.40%162.46328.31165.85        4301,658.47          

9,784.15₪       

מודגשות השנים בהרלוונטיות לתביעה

2592הערכת כמות המחסנים באזור 1

   25,360,520₪סה"כ סכום להשבה 

אזור 1

  

  

שנה

תעריף 

הארונה 

בשנה 

הקודמת

התוספת 

המירבית 

שאושרה

התעריף 

המירבי 

באותה 

שנה

התעריף 

שנגבה

הפרש 

נומינלי

מספר 

חודשים 

אפקטיביים

שטח 

עודף 

במ"ר 

(ממוצע)

סה"כ הפרש 

בש"ח

2000110.52

2001110.52    1.25%111.90

2002111.90    2.50%114.70

2003114.70    3.20%118.37

2004118.37    4.80%124.05

2005124.05    0.00%124.05

2006124.05    3.08%127.87

2007158.58    2.73%131.36

2008131.36    0.00%131.36

2009131.36    4.57%137.37265.67 128.30  8302,566.08            

2010137.37    1.63%139.61270.00 130.40  12303,911.86            

2011139.61    1.40%141.56273.78 132.22  4301,322.21            

7,800.14₪         

מודגשות השנים בהרלוונטיות לתביעה

1555הערכת כמות המחסנים באזור 2

     12,129,223₪סה"כ סכום להשבה 

אזור 2

  
  

  



שנה

תעריף 

הארונה 

בשנה 

הקודמת

התוספת 

המירבית 

שאושרה

התעריף 

המירבי 

באותה 

שנה

התעריף 

שנגבה

הפרש 

נומינלי

מספר 

חודשים 

אפקטיביים

שטח 

סה"כ הפרש בש"חעודף במ"ר

2000110.52

2001110.521.25%111.90

2002111.902.50%114.70

2003114.703.20%118.37

2004118.374.80%124.05

2005124.050.00%124.05

2006124.053.08%127.87

2007158.582.73%131.36

2008131.360.00%131.36

2009131.364.57%137.37217.9980.62 8301,612.48              

2010137.371.63%139.61221.5481.94 12302,458.14              

2011139.611.40%141.56224.6483.09 430830.85                 

4,901.47₪          

מודגשות השנים בהרלוונטיות לתביעה

1037הערכת כמות המחסנים באזור 3

        5,082,827₪סה"כ סכום להשבה 

אזור 3

  
  

  

סה"כ123

20098,343,112₪       3,990,251₪       1,672,140₪       14,007,512₪     

201012,718,657₪     6,082,939₪       2,549,093₪       21,352,699₪     

20114,298,751₪       2,056,033₪       861,594₪          7,218,389₪       

     42,572,570₪       5,082,827₪     12,129,223₪     25,360,520₪סה"כ

  
  

  
  .קר" בלבד � 42,572,570 : 2009�2011כ סכו� ההשבה לשני� "סה  

כמפורט  (בלבד�  46,677,131: סכו� ההשבה בתוספת ריבית והצמדה הינו

  !)' מסומ" ג�אלוני�בחוות דעת הכלכל" מילר

  

  

  

  

  



  פנקס התובענות הייצוגיות

  

כי לא , רנט עלהנערכה בפנקס התובענות הייצוגיות באתר בתי המשפט באינטבבדיקה ש .43

 .הוגשה תובענה ייצוגיות בעניי& נשוא תובענה ייצוגית זו

  

  העתירות

  

א� בית המשפט . בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית .44

 *יתבקש בית המשפט, הנכבד יאשר את התובענה כתובענה ייצוגית

רי� כפי שה� מוגד(לחייב את המשיבה לגלות את מספר חברי הקבוצה   .א

במהל- השנתיי� שלפני הגשת ) ש הנכבד"בבקשה זו וכפי שייקבע ביהמ

ולגלות את סכומי הארנונה הנוספי� , התובענה הייצוגית הבקשה לאישור

בשנתיי� שלפני הגשת , שחויבו על ידה בגי& מחסני� בשטחי� האמורי� לעיל

 .התובענה

 עודפי�הלחייב את המשיבה להשיב לכל חבר בקבוצה את סכומי הארנונה   .ב

וזאת בצירו, , בפועל בשנתיי� שלפני הגשת התובענהביתר שנגבו ממנו 

או לזכות , מיו� שנגבו הסכומי� ועד ליו� ההשבה, הצמדה וריבית לפי החוק

לפני את חשבונו בסכומי הארנונה הנוספי� שאותו חבר חויב בו בשנתיי� ש

 בה� לפי  לרבות ההצמדה והריבית שחויבהגשת התובענה וטר� שיל� אות�

 )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(ההרשויות המקומיות חוק 

  .מיו� שחויב ועד ליו� הזיכוי) "חוק ההצמדה": להל& (1980*מ"התש

,  חבר בקבוצה את סכו� הארנונה העוד לחייב את העירייה להשיב לכל  .ג

פסקת הגבייה הבלתי שייגבה ממנו בפועל מיו� הגשת התובענה ועד ליו� ה

או ,  עד למועד ההחזרוזאת בצירו, הצמדה וריבית לפי חוק ההצמדה, תחוקי

בסכו� , של חבר בקבוצה אשר טר� שיל� את החיובלזכות את חשבונו 

פסקת הארנונה הנוס, שאותו חבר חויב בו מיו� הגשת התובענה ועד ליו� ה

 לרבות ההצמדה והריבית שחויב בה� לפי חוק הגבייה הבלתי חוקית

 .ההצמדה

 לחוק התובענות 22 'ב את העיריה לשל� למבקש גמול בהתא� לסלחיי  .ד

 .הייצוגיות

לחוק  23' ט בהתא� לס"כ המבקש שכ"לחייב את העירייה לשל� לב  .ה

 .התובענות הייצוגיות

  

  

_________________  

  ד"עו, דוד גואטה                

 כ המבקש"ב                


