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מועצה מקומית אליכין      הנתבעת

רחוב שבזי 35 אליכין 38908  

 

   

כתב תובענה מנהלית ייצוגית 

בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, (להלן: "החוק") מגישים התובעים באמצעות באי 

כוחם תובענה מנהלית ייצוגית נגד הנתבעת, ובקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.  

תובענה זו עוסקת בהטלה של ארנונה עירונית בהשתתה ובגבייתה שלא בהתאם להוראות דיני 

הארנונה. הנתבעת משיתה וגובה ארנונה ביתר משנת 2005 ועד לשנת 2010.  
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התובענה הפרטית 

הצדדים והסמכות 

התובעים מתגוררים בתחום השיפוט של הנתבעת, ומחויבים בארנונה בגין דירות מגוריהם.     .1

מהלכי החקיקה של צווי הארנונה  

ביום 1.1.2004 נכנס לתוקפו צו הארנונה של הנתבעת לשנת 2004 (להלן: "צו 2004 הראשון").  .2

תעריף הארנונה שהוטל בגין דירות מגורים היה 27.40 ש"ח למ"ר לשנה.  

בהתאם לסעיף 11 לחוק הסדרים במשק המדינה, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, 

תשנ"ג-1992, (להלן: "חוק ההסדרים") החליטה המועצה של הנתבעת ביום 25.7.2004 

להגדיל את תעריף הארנונה ב- 2.74 ש"ח למ"ר. כתוצאה מהתוספת, הגיע תעריף הארנונה 

בשנת 2004 לסכום של 30.14 ש"ח, (להלן: "צו 2004 השני"). ביום 14.10.2004 אישר שר 

הפנים את התוספת.  

שני העמודים הראשונים מצו הארנונה לשנת 2004 מצורפים כנספח "1".  

אישור שר הפנים מצורף כנספח "2".  

ביום 1.1.2005 נכנס לתוקפו צו הארנונה של הנתבעת לשנת 2005 (להלן: "צו 2005"). בשנת  .3

2005 נקבע, כי שיעור העדכון הכללי של תעריפי הארנונה בישראל יהיה 0%. תעריף הארנונה 

שהושת בגין דירות מגורים היה 30.14 ש"ח למ"ר לשנה. אין בידינו צו ארנונה לשנת 2005, 

אולם יש בידינו רשימת תעריפי ארנונה מיום 7.2.2010 ששלחה הנתבעת (להלן: "הרשימה").  

הרשימה מצורפת כנספח "3".  

ביום 1.1.2006 נכנס לתוקפו צו הארנונה של הנתבעת לשנת 2006 (להלן: "צו 2006"). בשנת  .4

2006 נקבע, כי שיעור העדכון הכללי של תעריפי הארנונה בישראל יהיה 3.08%. תעריף 

הארנונה שהושת בגין דירות מגורים היה 31.07 ש"ח למ"ר לשנה. אין בידינו צו ארנונה לשנת 

2006, אולם תעריף זה נזכר בצו הארנונה של שנת 2007. לפי הרשימה תעריף הארנונה היה 

31.92 ש"ח.  

ביום 1.1.2007 נכנס לתוקפו צו הארנונה של הנתבעת לשנת 2007 (להלן: "צו 2007 הראשון").  .5

בשנת 2007 נקבע, כי שיעור העדכון הכללי של תעריפי הארנונה בישראל יהיה 2.73%. תעריף 

הארנונה שהוטל בגין דירות מגורים היה 31.92 ש"ח למ"ר לשנה.  
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בהתאם לסעיף 11 לחוק ההסדרים החליטה המועצה של הנתבעת ביום 10.6.2007 להגדיל את 

תעריף הארנונה ב- 3.19 ש"ח למ"ר. כתוצאה מהתוספת, הגיע תעריף הארנונה בשנת 2007 

לסכום של 35.98 ש"ח, (להלן: "צו 2007 השני"). ביום 29.11.2007 אישר שר הפנים את 

התוספת. לפי הרשימה, תעריף הארנונה לאחר התוספת הגיע לכדי 35.11 ש"ח, (להלן: "צו 

2007 השני").  

שני העמודים הראשונים מצו הארנונה לשנת 2007, המפרטים גם את תעריפי הארנונה לשנת 

2006 מצורפים כנספח "4".  

אישור שר הפנים מצורף כנספח "5".  

ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו צו הארנונה של הנתבעת לשנת 2008 (להלן: "צו 2008"). בשנת  .6

2008 נקבע, כי שיעור העדכון הכללי של תעריפי הארנונה בישראל יהיה 0%. תעריף הארנונה 

שהוטל בגין דירות מגורים היה 35.11 ש"ח למ"ר לשנה.  

שני העמודים הראשונים מצו הארנונה לשנת 2008 מצורפים כנספח "6".  

ביום 1.1.2009 נכנס לתוקפו צו הארנונה של הנתבעת לשנת 2009 (להלן: "צו 2009"). בשנת  .7

2009 נקבע, כי שיעור העדכון הכללי של תעריפי הארנונה בישראל יהיה 4.57%. לפי הרשימה, 

תעריף הארנונה שהוטל בגין דירות מגורים היה 36.71 ש"ח למ"ר לשנה. אין בידינו צו ארנונה 

לשנת 2009, אולם בצו הארנונה של שנת 2010 מצוין גם תעריף הארנונה של שנת 2009.  

ביום 1.1.2010 נכנס לתוקפו צו הארנונה של הנתבעת לשנת 2010 (להלן: "צו 2010"). בשנת  .8

2010 נקבע, כי שיעור העדכון הכללי של תעריפי הארנונה בישראל יהיה 1.63%. תעריף 

הארנונה שהוטל בגין דירות מגורים היה 37.30 ש"ח למ"ר לשנה.  

שני העמודים הראשונים מצו הארנונה לשנת 2010 מצורפים כנספח "7".  

פניות קודמות לנתבעת  

ביום 27.1.2008 פנה התובע מס' 1 אל גזבר הנתבעת, והעלה את טענותיו לגבי חוקיות תעריפי  .9

הארנונה.  

המכתב מצורף כנספח "8".  

ביום 22.4.2008 השיב עו"ד רוני שמואל בשם הנתבעת למכתב הנ"ל.  

המכתב מצורף כנספח "9".  

ביום 14.5.2009 פנה התובע מס' 1 אל ראש המועצה של הנתבעת ואח' וחזר על טענותיו.  
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המכתב מצורף כנספח "10".  

ביום 14.2.2010 פנה התובע מס' 2 אל ראש המועצה של הנתבעת ואח' והעלה טענות לגבי 

חוקיות תעריפי הארנונה.  

המכתב מצורף כנספח "11".  

ביום 17.2.2010 השיבה הנתבעת למכתבו של התובע מס' 1.    

המכתב מצורף כנספח "12".  

המסגרת הנורמטיבית 

חוק ההסדרים יוצר 3 דרכים לשינוי תעריפי הארנונה:    .10

עדכון כללי של תעריפי הארנונה בישראל, אשר נקבע על ידי שר הפנים ושר האוצר  א.

בתקנות, וכיום בהתאם לנוסחה שנקבעה בחקיקה (להלן: "העדכון הכללי");   

סעיף 9 לחוק ההסדרים - תוספת לתעריפי הארנונה, שנחקקת בידי המועצה הנבחרת  ב.

של הרשות המקומית לקראת שנת הכספים הבאה, ומובאת לאישור שר הפנים 

בתעריפים של מגורים, ולאישור של שר הפנים ושר האוצר בתעריפי הארנונה של 

הסקטור העסקי (להלן: "התוספת הרגילה"). 

סעיף 11 לחוק ההסדרים - תוספת לתעריפי הארנונה, שנחקקת בידי המועצה הנבחרת  ג.

של הרשות המקומית במהלך שנת הכספים, ומובאת לאישור שר הפנים (להלן: 

"התוספת המיוחדת").  

דיון 

ראשיתם של "דיני ההקפאה" של תעריפי הארנונה בשנת הכספים 1986/87 בשורה של  .11

חקוקים, שנחקקו משנה לשנה, עד לחקיקת חוק ההסדרים לשנת הכספים 1993, ותקנות 

ההסדרים שנחקקו מכוחם. מטרתם של דיני ההקפאה לקיים פיקוח של שר הפנים ושר 

האוצר על חקיקת תעריפי הארנונה בידי המועצות הנבחרות של הרשויות המקומיות. כל 

סטייה של תעריפי הארנונה שנחקקים משנה לשנה טעונה אישור של השרים.  

כאשר המועצה הנבחרת של רשות מקומית מחוקקת את תעריפי הארנונה לקראת שנת  א.

כספים פלונית, עליה לבסס אותם על התעריפים החוקיים של השנה הקודמת, ועליה 

לעדכן אותם בהתאם לשיעורי "העדכון הכללי" (להלן: "התעריף המעודכן").  
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כאשר המועצה הנבחרת של רשות מקומית סוטה מהתעריף המעודכן בעת חקיקת  ב.

תעריפי הארנונה לקראת שנת כספים פלונית, עליה לקבל את אישור השרים ל"תוספת 

הרגילה".  

כאשר הרשות מקומית אינה מקבלת את אישור השרים ל"תוספת הרגילה", אזי  ג.

התעריף שנחקק הוא לא חוקי, התוספת הרגילה לא חלה וחל "התעריף המעודכן".  

כאשר הרשות מקומית מקבלת את אישור השרים ל"תוספת הרגילה", אזי התעריף  ד.

שנחקק הוא חוקי, "התוספת הרגילה" חלה, והיא משמשת כבסיס לתעריף הארנונה 

בשנת הכספים הבאה. תהליך זה יכונה להלן: "תורת השרשור". 

כאשר המועצה הנבחרת של הרשות המקומית מחוקקת תעריף לקראת שנת הכספים  ה.

שלאחר שנת הכספים הפלונית, ומבססת אותו על התעריף הלא חוקי שנחקק בשנה 

הקודמת, אזי, לפי תורת השרשור, גם התעריף של השנה שלאחר שנת הכספים 

הפלונית הוא תעריף לא חוקי, והתעריף החוקי הוא "התעריף המעודכן" של השנה 

הקודמת בצירוף שיעור "העדכון הכללי".   

כאשר המועצה הנבחרת של הרשות המקומית מחוקקת במהלך שנת הכספים את  ו.

"התוספת המיוחדת", עליה לקבל את אישורו של שר הפנים. ללא אישור כזה, 

"התוספת המיוחדת" היא לא חוקית.   

כאשר הרשות מקומית מקבלת את אישור השרים ל"תוספת המיוחדת", אזי "התוספת  ז.

המיוחדת" שנחקקה היא חוקית באותה שנה בלבד, והיא אינה משמשת כבסיס 

לקביעת תעריף הארנונה בשנת הכספים הבאה.  

כאשר המועצה הנבחרת של הרשות המקומית מחוקקת תעריף לקראת שנת כספים,  ח.

ומבססת אותו הן על התעריף החוקי שנחקק בתחילת שנת הכספים הקודמת והן על 

"התוספת המיוחדת", שאושרה לה בשנה הקודמת, אזי, התעריף שנחקק הוא לא 

חוקי, והתעריף החוקי הוא התעריף שנחקק בתחילת שנת הכספים הקודמת בצירוף 

שיעור "העדכון הכללי".    

במהלך שנת הכספים 2004 חוקקה המועצה הנבחרת של הנתבעת "תוספת מיוחדת" לתעריף  .12

הארנונה של מגורים, וקיבלה את אישור שר הפנים בהתאם לסעיף 11 לחוק ההסדרים.  

לקראת שנת הכספים 2005, חוקקה המועצה הנבחרת של הנתבעת תעריף ארנונה למגורים 

המתבסס הן על התעריף החוקי שנחקק בתחילת שנת הכספים 2004 והן על "התוספת 

המיוחדת", שאושרה לה במהלך שנת הכספים 2004, להלן: "התעריף הלא חוקי של שנת 

  ."2005
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לקראת שנת 2006 חוקקה המועצה הנבחרת של הנתבעת תעריף ארנונה למגורים המתבסס על 

התעריף הלא חוקי של שנת 2005, להלן: "התעריף הלא חוקי של שנת 2006". 

לקראת שנת 2007 חוקקה המועצה הנבחרת של הנתבעת תעריף ארנונה למגורים המתבסס על 

התעריף הלא חוקי של שנת 2006, להלן: "התעריף הלא חוקי של שנת 2007". 

במהלך שנת הכספים 2007 חוקקה המועצה הנבחרת של הנתבעת "תוספת מיוחדת" לתעריף 

הארנונה של מגורים, וקיבלה את אישור שר הפנים בהתאם לסעיף 11 לחוק ההסדרים.  

לקראת שנת הכספים 2008, חוקקה המועצה הנבחרת של הנתבעת תעריף ארנונה למגורים 

המתבסס הן על התעריף הלא חוקי לשנת הכספים 2007 והן על "התוספת המיוחדת", 

שאושרה לה במהלך שנת הכספים 2007, להלן: "התעריף הלא חוקי של שנת 2008".  

לקראת שנת 2009 חוקקה המועצה הנבחרת של הנתבעת תעריף ארנונה למגורים המתבסס על 

התעריף הלא חוקי של שנת 2008, להלן: "התעריף הלא חוקי של שנת 2009". 

לקראת שנת 2010 חוקקה המועצה הנבחרת של הנתבעת תעריף ארנונה למגורים המתבסס על 

התעריף הלא חוקי של שנת 2009, להלן: "התעריף הלא חוקי של שנת 2010". 

התעריף שנחקק לקראת שנת הכספים 2004 היה תעריף חוקי.   .13

"התוספת המיוחדת" שנחקקה במהלך שנת הכספים 2004 הייתה חוקית.  

התעריף שנחקק לקראת שנת הכספים 2005 היה לא חוקי מטעם אחד שפורט לעיל.  

התעריף שנחקק לקראת שנת הכספים 2006 היה לא חוקי מטעם אחד שפורט לעיל.  

התעריף שנחקק לקראת שנת הכספים 2007 היה לא חוקי מטעם אחד שפורט לעיל.  

"התוספת המיוחדת" שנחקקה במהלך שנת הכספים 2007 הייתה חוקית.  

התעריף שנחקק לקראת שנת הכספים 2008 היה לא חוקי משני טעמים שפורטו לעיל.  

התעריף שנחקק לקראת שנת הכספים 2009 היה לא חוקי משני טעמים שפורטו לעיל.  

התעריף שנחקק לקראת שנת הכספים 2010 היה לא חוקי משני טעמים שפורטו לעיל.  
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להלן טבלה מפורטת של התעריפים החוקיים והלא חוקיים.  .14
 

שנה 

תעריף לפי 

צו 

הארנונה 

תעריף חוקי של 

שנה קודמת 

כבסיס לשינוי  

שיעור עדכון 

כללי  

תוספת 

סעיף 11 

סכומים 

החוקיים   

27.40   27.40 2004

 *  30.14  2.7430.14

200530.1427.400% 27.40

200631.0727.403.08% 28.24

31.9228.242.73% 29.01 2007

 **  35.11  3.1932.20

200835.1129.010% 29.01

200936.7129.014.57% 30.34

201037.3130.341.63% 30.83

30.14 ש"ח הם 27.40 ש"ח בתוספת 2.74 ש"ח לפי סעיף 11 לחוק ההסדרים.    *

35.11 ש"ח הם 31.92 ש"ח בתוספת 3.19 ש"ח לפי סעיף 11 לחוק ההסדרים.    **

התובע מס' 1 מתגורר ברחוב תאנה 8 אליכין, בבית ששטחו הוא 184 מ"ר.   .15

X 184 35.11 = 6,460.20 ש"ח.   בשנת 2008 חויב התובע 1 בארנונה קרן כדלקמן: 

X 184 29.01 = 5,337.84 ש"ח.  לפי התעריף החוקי לשנת 2008, חיוב הארנונה החוקי היה: 

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר הוא:            1,122.36 ש"ח.   

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר לחצי שנה הוא:            561.18 ש"ח.   

X 184 36.71 = 6,754.60 ש"ח.   בשנת 2009 חויב התובע 1 בארנונה קרן כדלקמן: 

X 184 30.34 = 5,582.56 ש"ח.  לפי התעריף החוקי לשנת 2009, חיוב הארנונה החוקי היה: 

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר הוא:            1,172.04 ש"ח.   

X 184 37.31 = 6,865.20 ש"ח.   בשנת 2010 חויב התובע 1 בארנונה קרן כדלקמן: 

X 184 30.83 = 5,672.72 ש"ח.  לפי התעריף החוקי לשנת 2008, חיוב הארנונה החוקי היה: 

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר הוא:            1,192.48 ש"ח.   

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר לחצי שנה הוא:            596.24 ש"ח.   

סך כל סכומי הארנונה, קרן בלבד, שנגבו ביתר מהתובע 1 בשנתיים שקדמו להגשת התובענה 

הוא 2,329.46 ש"ח.  

שומות הארנונה מצורפות כנספח "13".  
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התובע מס' 2 מתגורר בדירה ברחוב הגפן 133 אליכין, ששטחה הוא 94 מ"ר.   .16

X 94 35.11 = 3,300.34 ש"ח.   בשנת 2008 חויב התובע 2 בארנונה קרן כדלקמן: 

X 94 29.01 = 2,726.94 ש"ח.  לפי התעריף החוקי לשנת 2008, חיוב הארנונה החוקי היה: 

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר הוא:          573.40 ש"ח.   

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר לחצי שנה הוא:          286.70 ש"ח.   

X 94 36.71 = 3,450.74 ש"ח.   בשנת 2009 חויב התובע 2 בארנונה קרן כדלקמן: 

X 94 30.34 = 2,851.96 ש"ח.  לפי התעריף החוקי לשנת 2009, חיוב הארנונה החוקי היה: 

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר הוא:          598.78 ש"ח.   

X 94 37.31 = 3,507.14 ש"ח.   בשנת 2010 חויב התובע 1 בארנונה קרן כדלקמן: 

X 94 30.83 = 2,898.02 ש"ח.  לפי התעריף החוקי לשנת 2008, חיוב הארנונה החוקי היה: 

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר הוא:           609.12 ש"ח.   

סכום הארנונה קרן שנגבה ביתר לחצי שנה הוא:           304.54 ש"ח.   

סך כל סכומי הארנונה, קרן בלבד, שהתובע 2 חויב בהם ביתר בשנתיים שקדמו להגשת 

התובענה הוא 1,190.02 ש"ח. התובע 2 קיבל הנחה בארנונה בגובה של 20% בהתאם לתקנות 

ההנחה. כתוצאה מכך, סך כל סכומי הארנונה, קרן בלבד, שהתובע 2 שילם ביתר בשנתיים 

שקדמו להגשת התובענה הוא 952 ש"ח.  

אישור העירייה מיום 22.6.2010 מצורף כנספח "14".  

בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעת להחזיר לתובע מס' 1 את הסך של 2,329.46  .17

ש"ח בצירוף הצמדה וריבית בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי 

הצמדה על תשלומי חובה), תש"מ-1980, (להלן: "חוק ההצמדה"). מיום שסכומים אלה 

שולמו ועד למועד השבה בפועל.  

בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעת להחזיר לתובע מס' 2 את הסך של 952 ש"ח 

בצירוף הצמדה וריבית בהתאם ל"חוק ההצמדה" מיום שסכומים אלה שולמו ועד למועד 

השבה בפועל.  

בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעת להחזיר לתובעים את סכומי הארנונה שייגבו 

ביתר מיום הגשת התביעה ואילך בצירוף הצמדה וריבית בהתאם ל"חוק ההצמדה" מיום 

שסכומים אלה שולמו ועד למועד השבה בפועל. 

כל הסכומים הנגבים ביתר ישולמו בעתיד על ידי התובעים תחת מחאה ותשלומם נועד לעכב 

הליכי גבייה מנהלית נגד התובעים.    
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התובענה הייצוגית 

הצדדים לתובענה הייצוגית והסמכות העניינית 

התובעים מתגוררים בתחום השיפוט של הנתבעת, ומחויבים בארנונה בגין דירות מגוריהם.     .18

הנתבעת היא "רשות" כהגדרתה בסעיף 2 לחוק.  

תובענה זו מוגשת בהתאם להוראות סעיפים 3(א) ו- 4(א)(1) לחוק וסעיף 11 לתוספת השנייה 

לחוק.  

לבית משפט נכבד זה סמכות לדון בתובענה הייצוגית מכוח סעיף 5(ב)(2) לחוק.   

התנאים לאישור התובענה כייצוגית 

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט, המשותפים לכלל החברים הנמנים על  .19

קבוצת בני אדם בשם אותה קבוצה -   

הקבוצה היא: כל הנישומים שחויבו בארנונה בגין דירות מגורים בשנים 2008-2010.   א.

העובדות המתוארות לעיל זהות לגבי כל חברי הקבוצה למעט שטח הדירות, וכתוצאה  ב.

מכך סכומי הארנונה ששולמו ביתר. לשוני זה אין נפקות משפטית כלשהי.   

הסוגיות המשפטיות זהות לגבי כל חברי הקבוצה.   ג.

העובדות והסוגיות הן מהותיות, משום שעסקינן בחקיקת משנה של הטלת תעריפי  ד.

ארנונה שלא כדין, בהשתתם בשומות הארנונה ובגבייתן.  

קיימת אפשרות סבירה, שהשאלות העובדתיות והמשפטיות יוכרעו לטובת הקבוצה -   .20

התשתית העובדתית זהה לגבי כל חברי הקבוצה, למעט שטח הדירות וסכומי הארנונה  א.

ששולמו ביתר. לשוני זה אין נפקות משפטית כלשהי.    

הסוגיות המשפטיות זהות לגבי כל חברי הקבוצה, וכולן מבוססות על חקוקים.   ב.

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין, משום אין זה  .21

יעיל ואין זה הוגן, שכל חבר בקבוצה יגיש תובענה אישית להשבת הסכום העודף של הארנונה 

ששולמה על ידו, ושנגבתה שלא כדין, מהטעמים שלהלן -   

בכל תובענה אישית כזו, יידרש כל חבר בקבוצה לפרוש מחדש את הסוגיות המשפטיות  א.

המקצועיות בפני שופטים שונים של בית המשפט לתביעות קטנות, שספק אם סוגיות 
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אלה הן בסמכותו, או לחילופין, בפני שופטים שונים של בית המשפט לעניינים 

מנהליים.   

תובענה אישית של 1,000 עד 3,000 ש"ח אינה מצדיקה הגשת תובענה מנהלית לבית  ב.

המשפט לעניינים מנהליים.  

קיים יסוד סביר להניח, כי עניינם של כל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת –   .22

התובעים נפגעו כספית מתשלום הארנונה ביתר באותו אופן שנפגעו חברי הקבוצה,  א.

ולפיכך, הם מייצגים נאמנה את האינטרס של יתר חברי הקבוצה.  

ד"ר הנריק רוסטוביץ, אחד הח"מ, עוסק במקצועו כפרקליט עצמאי זו השנה ה- 34,  ב.

והוא אמון על דיני תשלומי החובה כמחבר ספרי עיון ומאמרים וכמרצה בתחום זה. 

קיים יסוד סביר להניח, כי עניינם של כל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב – הח"מ אינם  .23

מייצגים את הנתבעת בכל דרך שהיא.  

התובענה הייצוגית לא תגרום נזק חמור לציבור, הנזקק לשירותיה של הנתבעת, או לציבור  .24

בכללותו לעומת התועלת הצפויה מניהולו בדרך זו לכלל חברי הקבוצה ולציבור -  

לא ייגרם נזק לציבור הנזקק לשירותי הנתבעת או לציבור בכללותו אם הנתבעת תחדל  א.

מלגבות את סכומי הארנונה המוטלים והמושתים על ידה שלא כדין.  

על פי נספח לצו הארנונה לשנת 2009 השטח הכולל של דירות המגורים הוא 125,522 

מ"ר, תעריף הארנונה הוא 36.71 ש"ח למ"ר לשנה, וסכום הארנונה השנתי הוא 

4,608,461 ש"ח.  

התעריף החוקי בשנת הכספים 2009 הוא 30.49 ש"ח למ"ר לשנה. ההפרש בין התעריף 

המושת בפועל והתעריף החוקי הוא 6.22 ש"ח. ההפרש כפול שטח דירות המגורים בכל 

תחום השיפוט של הנתבעת הוא: X 125,522 6.22 = 780,747 ש"ח. סכום זה כפול שתי 

שנות התביעה הוא במעוגל: 1,600,000 ש"ח.  

התקציב השנתי של הנתבעת לשנת 2008 היה כ- 15,000,000 ש"ח.  

התקציב השנתי של הנתבעת לשנת 2010 הוא כ- 16,000,000 ש"ח.  

בפני הנתבעת פתוחה הדרך לחוקק "תוספת מיוחדת" לארנונה לשנת 2010, וכן, לחוקק  ב.

"תוספת רגילה" לארנונה לשנת 2011.    
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בפני הנתבעת פתוחה הדרך להודיע, כי היא תחדל לגבות את הארנונה הלא חוקית  ג.

מ"המועד הקובע", או אז, היא תהיה פטורה מהשבת הארנונה שנגבתה שלא כדין עד 

"למועד הקובע".   

התועלת הצפויה מניהול התובענה הייצוגית לכלל חברי הקבוצה ולציבור היא, כי  ד.

הנתבעת תחדל מלגבות מהם ארנונה בתעריף הלא חוקי שנחקק בצו הארנונה, ותחל 

לגבות מהם ארנונה בתעריף החוקי.   

התועלת הצפויה לכל חברי הקבוצה ולציבור עולה על החסר שייווצר בקופת הנתבעת –   ה.

אם תבחר הנתבעת להודיע, כי היא תחדל לגבות את הארנונה העודפת מהמועד  .1

הקובע, אזי ההפסד ליתרת שנת 2010 יהיה כ- 200,000 ש"ח. 

התועלת הצפויה לכל חברי הקבוצה ולציבור עולה על הנזק שיגרם לנתבעת,  .2

משום שתעריפי הארנונה יהיו חוקיים, ויהיו בפיקוח שר הפנים ושר האוצר.  

דחיית התובענה הייצוגית מבלי שהנתבעת מודיעה, כי היא תחדל לגבות את  .3

הארנונה ביתר מהמועד הקובע, היא מתן רשות מפורשת לרשויות המקומיות 

ולנתבעת בכלל זה לגבות תשלומי חובה שלא על פי דין.   

פנקס התובענות הייצוגיות 

בבדיקה שנערכה בפנקס התובענות הייצוגיות באתר בתי המשפט, עולה, כי לא הוגשה תובענה  .25

ייצוגית בעניין נשוא תובענה זו נגד הנתבעת.  

הגדרת הקבוצה וגודלה  

הקבוצה כוללת כל אדם, אשר חויב בארנונה בגין דירת מגורים בתחום השיפוט של הנתבעת  .26

ושילם אותה בגין התקופה שמיום 1.7.2008 ועד ליום 30.6.2010. מספר חברי הקבוצה הוא כ- 

900 איש, המחזיקים בדירות מגורים בשטח של כ- 125,000 מ"ר.  

סכום התובענה הייצוגית  

סכום התובענה הייצוגית המשוער בהתאם לתחשיב הנ"ל הוא כ- 1,600,000 ש"ח. בית  .27

המשפט הנכבד יתבקש להורות לנתבעת להמציא פרטים מדויקים לגבי סכומי הארנונה שנגבו 

ביתר על פי טענת התובעים בתקופה שמיום 1.7.2008 ועד ליום 30.6.2010.  
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התנהגות הנתבעת  

ביום 27.1.2008 פנה התובע מס' 1 אל גזבר הנתבעת, והעלה את טענותיו לגבי חוקיות תעריפי  .28

הארנונה, נספח "8".  

ביום 22.4.2008 דחה עו"ד רוני שמואל בשם הנתבעת את טענת התובע 1, נספח "9".  

ביום 14.5.2009 פנה התובע מס' 1 אל ראש המועצה של הנתבעת ואח' וחזר על טענותיו, נספח 

"10". ביום 14.2.2010 פנה התובע מס' 2 אל ראש המועצה של הנתבעת ואח' והעלה טענות 

לגבי חוקיות תעריפי הארנונה, נספח "11".  

ביום 17.2.2010 דחתה הנתבעת את טענות התובע מס' 1, נספח "12".  

הנתבעת ידעה לפני שנתיים וחצי, כי הארנונה נגבית על ידה שלא כדין, וחרף זאת היא 

ממשיכה לגבותה.  

הסעדים  

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית בהתאם לבקשה המצורפת  .29

לתובענה זו.  

אם בית המשפט הנכבד יאשר את התובענה כתובענה ייצוגית, יתבקש בית המשפט -   .30

לחייב את הנתבעת לגלות את מספר חברי הקבוצה ששילמו ארנונה ביתר בתקופה  א.

שמיום 1.7.2008 ועד ליום 30.6.2010, ואת סכומי הארנונה ששולמו כאמור ביתר.  

לחייב את הנתבעת להשיב לכל חבר בקבוצה את הארנונה שנגבתה ביתר בתקופה  ב.

שמיום 1.7.2008 ועד ליום 30.6.2010, ואת הארנונה שתיגבה ביתר בתקופה שמיום 

1.7.2010 ואילך, בצירוף הצמדה וריבית כדין מיום התשלום ועד לתשלום ההחזר 

בפועל.   

בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים גמול, בגין הליך התובענה  .31

הייצוגית של 15% מהסכום שיושב לכל חברי הקבוצה בעבור פעולותיהם ומאמציהם לטובת 

כל חברי הקבוצה.  

אם הנתבעת תודה בנכונות התובענה, ותבחר להודיע, כי היא תחדל מלגבות את הארנונה הלא 

חוקית מ"המועד הקובע", יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים 

בגין הליך התובענה הייצוגית גמול של 10% מהסכום שהיה מושב לכלל חברי הקבוצה בעבור 

פעולותיהם ומאמציהם לטובת כל חברי הקבוצה אלמלא הגשת הודעת החדילה.  
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בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעת לשלם לב"כ התובעים, בגין הליך התובענה  .32

הייצוגית שכר של 15% מהסכום שיושב לכלל חברי הקבוצה בעבור פעולותיהם ומאמציהם 

לטובת כלל חברי הקבוצה + מע"מ.  

אם הנתבעת תודה בנכונות התובענה, ותבחר להודיע, כי היא תחדל מלגבות את הארנונה הלא 

חוקית מ"המועד הקובע", יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעת לשלם לב"כ 

התובעים, בגין הליך התובענה הייצוגית שכ"ט של 10% מהסכום שהיה מושב לכלל חברי 

הקבוצה בעבור פעולותיהם ומאמציהם לטובת כל חברי הקבוצה אלמלא הגשת הודעת 

החדילה + מע"מ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

           
  _________________ ___________________

צחי שרף, עו"ד  ד"ר הנריק רוסטוביץ, עו"ד
 

 
ב"כ התובעים  

 


