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  - 14ת.מ                    בבאר שבעמשפט  המחוזי  הית  בב

   -  14 "אבש    בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

    

  304397912 .ת.ז דורון שי      :המבקש

                                                                                      ו/או טל מאורע"י ב"כ עוה"ד ירון דיין         

    7319600כפר רות,     70משק                            

                    03-5094030, פקס: 03-5094040טל:           

  -נ    ג    ד    -            

  514061472בע"מ ח.פ. יובלים אשדוד       :המשיבה

  אשדוד, 7, קומה 22רח' חיים משה שפירא מ

  

  (הערכה) ₪ 8,585,829.05סכום התביעה הכולל: 

  ₪ 1,478.55סכום התביעה האישי: 

  

  

  כייצוגיתהמנהלית תובענה בקשה לאישור ה

  )."החוק" (להלן: 2006-, תשס"וייצוגיות) לחוק תובענות 2(ב)(5בהתאם לסעיף (

  

  בזאת, כדלקמן:המשפט הנכבד מתבקש -בית

 לאשר את התובענה המוגשת יחד עם הבקשה דנן כתובענה ייצוגית כנגד המשיבה.  .א

  )לבקשה 20 . עמ'מצורף ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו על נספחיו העתק כתב התביעה(        

ל "), תכלוהקבוצה" או: "הקבוצה המיוצגתלקבוע, כי הקבוצה בשמה מוגשת התובענה (להלן: "  .ב

-(ביוב) תשל"ו לאשדודהעזר  חוק מכח "היטל מכון טיהור"למשיבה  מוששילאת כלל הנישומים 

יום אישורה ועד למועד הגשת בקשה זו שקדמו חודשים ה 24- ב) "חוק העזר ביוב"(להלן: , 1976

 .של בקשה זו

תום  חריגה מסמכות, עשיית עושר ולא במשפט, חוסר :כמפורט להלןלקבוע, כי עילות הבקשה הן   .ג

 לב ועוולות בהתאם לפקודת הנזיקין.
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 8לקבוע, כי התובענה הייצוגית שהוגשה על ידי המבקש עומדת בתנאים שקבע המחוקק בסעיף   .ד

לחוק התובענות הייצוגיות, והיא מתאימה להידון כתובענה ייצוגית כפי שיפורט בהרחבה בהמשך 

  בקשה זו;

 כפי שיפורט להלן; לקבוצה כולה הנם  לקבוע כי הסעדים המבוקשים  .ה

 דין.ומהקבוצה נעשתה שלא כ מבקשמה" היטל מכון טיהורת "גביי 

 24שגבתה ביתר במהלך  הכספיםלכלל חברי הקבוצה את ו מבקשלמשיבה להשיב על ה 

 ". היטל מכון טיהור"בגין  החודשים שקדמו להגשת בקשה זו

בקשה זו ונוסחה יפורסמו ליתן הוראות בנוגע לדרך פרסום דבר הגשת התובענה, וכי ההחלטה ב  .ו

 בהתאם לקבוע בחוק התובענות הייצוגיות; 

 ליתן הוראות נוספות בדבר הדיון בתובענה כפי שימצא לנכון בית המשפט הנכבד;  .ז

וכן לקבוע את שכר טרחתם של עורכי ובקשה זו  לקבוע את גמול המבקש שטרח בהגשת התובענה  .ח

 הדין;

בית המשפט הנכבד להתחשב במידת החשיבות הרבה לצורך קביעת האמור בס' ח' לעיל, יתבקש   .ט

אשר ישנה להליך למען המנהל הציבורי התקין, טרחתו של התובע המייצג ושל עורכי הדין, וכן 

 בהכנת חוות דעת מקיפה על ידי מומחה חיצוני על מנת להגיע לחקר האמת למען הציבור.

  

  מבוא עובדתי

עיריית בתחום השיפוט של  4יהוא  דירה בבית משותף ברח' המלך בעלים שלה ונה המבקש .1

 מ"ר 68.21בה ביקש להוסיף חדר על הגג ופרגולה בשטח כולל של ו ")העירייה(להלן: " אשדוד

 )."הנכס"(להלן; 

מים והביוב לפי הומשמש כתאגיד  אשדודע"י עיריית  הוקםשהינה תאגיד מים וביוב  המשיבה .2

ולה הסמכות  ")חוק תאגידי המים(להלן; " 2001 –תאגידי המים וביוב התשס"א  חוק

 השלטונית לביצוע עבודות פיתוח תשתיות מים וביוב וכך גם גביית תשלומי חובה בגינן.

על פי הדין והפסיקה, תפקידו של תאגיד המים  בין היתר, לחייב מבקשי היתרי בנייה בתחומן  .3

לום אגרות והיטלי פיתוח, בהתאם לחוקי העזר העירוניים. המוניציפאלי של הרשויות בתש

בהתאם לכך חויב המבקש בהיטל בגין ההיתר שביקש לתוספת הבניה. רכיב היטל מכון 

פעמי "כמרכיב הוני" שנועד לכיסוי עלויות הקמת מכון הטיהור -מהווה תשלום חדהטיהור, 

 כנספח א'יוב מצורף . עותק מהודעת החיוב ואישור התשלום החהמשרת את התושבים
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 לבקשה. 32 עמ'לתובענה. 

פנה המבקש למשיבה בדרישה להשבת הסכום ששולם על ידו בגין היטל מכון  2.6.2014ביום  .4

 לבקשה. 34 עמ' .נספח ב'לעיל, מצ"ב מכתבו של המבקש כ נספח א'טיהור כמובא ב

דחתה את טענותיו , נשלחה תגובתה של המשיבה למכתבו של המבקש, ובה 10.6.2014ביום  .5

של המבקש תוך הטענה כי המשיבה מחויבת לפעול בהתאם להוראות הכללים החלים עליה 

וכי אינה יכולה לסטות מהם ואף כי טענת הכפל שגויה כשלעצמה, וזאת ללא כל הסברים 

 לבקשה. 35 עמ' נספח ג'.מעבר לאמור, תשובתה של המשיבה מצ"ב כ

, לעילנספח א' החיוב המצ"ב כקש הגיש בגין הודעת כי המבכבר בראשית הבקשה, יצוין  .6

, דורון שי נ' יובלים אשדוד 18482-12-13ת.צ בקשה להכרה כתביעה ייצוגית שמספרה 

 בטענה אחרת. לאחר הגשת התובענה הנ"ל התבררה גם עילת התובענה דנן.

 

 תמצית התביעה

, שהוטל ונגבה בהיטל הביוברכיב "מכון הטיהור" , הינה דרישה להשבת התובענהעניינה של  .7

והחוקים אותם של הכללים  בוטה, תוך הפרה ביובהעזר  חוק מכוח, מנישומים המשיבהע"י 

הבקשה והתביעה , והכל כפי שיפורט בהרחבה במסגרת מדינה, ושלא ע"פ כללי המיםקבעה ה

 .המצורפת לה

(חישוב עלות לכללי תאגידי מים וביוב  11בסעיף , נקבעו כחלק מהרפורמה במשק המים .8

 כללי חישוב עלות(להלן: " 2009-שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע

מרכיב מט"ש עלות הטיפול בשפכים במתקני הטיהור (להלן; "עקרונות החישוב ל"), 2009

 ").בתעריף המים

התושבים והעסקים מ בקשה זו,כפי שיוכח בהמשך  ,המשיבהגובה , בהתאם לעקרונות אלו .9

תשלום לכל מ"ק המשמש  ,והביובבמסגרת החיוב השוטף של תעריף המים  שר בשטחהא

 הן השקעות הוניותמט"ש בתעריף המים כולל המרכיב . כתשלום עבור מכון טיהור שפכים

, תחשיב רשות המים השקעות שוטפותשנועדו לכיסוי עלויות הקמת מכון הטיהור, והן 

 לבקשה. 36 עמ' .נספח ד'המעיד על כך מצ"ב כ

בנוסף לכך, גובה המשיבה היטל מכון טיהור מכוח חוק העזר העירוני אשר קדם להקמתה  .10

 לעיל. נספח א'בגין המרכיב ההוני של מכון טיהור השפכים כאמור לעיל וכפי שעולה מ

המשיבה מחייבת וגובה תשלום בגין מרכיב מט"ש במסגרת חוק כי , אם כן ורעולה מהאמ .11

, במסגרת ם בשטחהתושביהגובה מ ובנוסףמכון טיהור שפכים, העזר ביוב, לטובת הקמת 

 הקמת מכון טיהור. מט"ש הוני, עבור החיוב השוטף של צריכת המים מרכיב 
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מדובר בגביה בכפל ולמעשה כיום, בשעה שמימון עלות הקמת המט"ש המבקש יטען, כי  .12

 מכון טיהור גביית היטלמשולמת ע"י צרכני המים באשדוד במסגרת תעריף המים השוטף, 

 .ומנוגדת לחוקגביה עודפת  הנה

לצורך תמיכה בטענותיו של המבקש, מצורפת לבקשה זו ולתובענה אשר בבסיסה, חוות דעתו  .13

 לבקשה. 37 עמ' ).'הנספח (מצ"ב כ האגרות וההיטליםהמלומדת של מומחה בתחום 

  

  התובענהונימוקי  המשפטיהרקע 

גביית רכיב מכון טיהור בהיטל הביוב האסורה לפי כל דין כמפורט בכללי תאגידי מים  .14

 וביוב: 

גובה היטל ביוב  משיבההטענה המרכזית אשר עומדת בבסיס תביעה זו הינה, כי ה .14.1

גובה לאותה מטרה תשלום מט"ש אשר מגולם  ,, ובנוסףחוק העזר ביוב אשדודמכוח 

העזר עד לאותה מטרה שלשמה נחקק היטל בתוך תעריף המים לצרכן שבחלקו נו

 .ביוב

ש) אשדוד אשר מופעל על ידי שפכי העיר אשדוד מטופלים במכון טיהור שפכים (מט" .14.2

 .המשיבה

, מימון יפול בהזרמת שפכי העיר ע"י המשיבהכי טרם קבלת האחריות לט יובהר .14.3

, ה באחריות הרשות המקומיתתייהקמת מכון טיהור השפכים ואחזקתו השוטפת ה

והתבצע ע"י חיוב חד פעמי של היטל ביוב, שמטרתו הייתה עבור  עיריית אשדוד,

הקמת המערכת, קרי מרכיב הוני. בנוסף נהגה העירייה לחייב בגין מה שכונה בעבר 

יתה לכסות את הוצאות יאגרת ביוב ששולמה במסגרת הצריכה השוטפת ומטרתה ה

 התחזוקה השוטפת של מכון הטיהור.

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית טרם חקיקתו של  .14.4

"חוק ההתייעלות (להלן:  2009), התשס"ט 2010 - ו 2009הכלכלית לשנים 

), ענייני סמכויותיה של הרשות המקומית לגבי מערך הביוב, לרבות הכלכלית"

סמכותה של הרשות לחוקק חוקי עזר ולגבות תשלומים שונים מכוחם, הוסדרו 

 .1962 –וק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"בחבמסגרת 

בפרק השלישי של חוק  ת המקומית לגבות היטל ביוב הוסדרהסמכותה של הרשו .14.5

 :  שבפרק השלישי קובע בזו הלשון 17), כאשר סעיף "הפרק השלישי"הביוב (להלן: 
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בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב "

ההיטל),  -כס, חייבים בהיטל התקנת הביוב (להלן שישמש אותו נ

; ההיטל מוטל 16עזר לכל שלב כאמור בסעיף -בשיעור שייקבע בחוק

  לשם כיסוי הוצאות של התקנת הביוב או של קנייתו. "

"התקנתו או קנייתו של הוא תשלום בעד  "היטל ביוב"דהיינו, סעיף זה קובע כי  .14.6

 חלקו ההוני של מערכת הביוב. שישמש את בעל הנכס, קרי מימוןביוב" 

 סביבסוב יעוסק בענייני "ביוב ומים", ועיקרו נ חוק ההתייעלות הכלכליתפרק כ' של  .14.7

הרפורמה במנגנון מימון שירותי המים והביוב, שהעבירה מן העולם את ההסדר 

 המימוני המעוגן בחקיקה המוניציפאלית.

"פרק ) כי 2בסעיף קטן ( של חוק ההתייעלות הכלכלית קובע, בין היתר, 75סעיף  .14.8

 (ב) קובע הוראות מעבר.76אולם סעיף  בטל", –שלישי 

"בעד שירותים דהיינו, רשות מקומית רשאית להמשיך ולגבות את אותם תעריפים  .14.9

, שהיו בתוקף ערב תחילתו של חוק בתחום הביוב שנותנת הרשות המקומית"

יותיה לעניין ההתייעלות הכלכלית עד אשר תעביר הרשות המקומית את סמכו

 אספקת שירותי מים וביוב לתאגיד.

, ובהתאם לכך היה על "2009 חישוב עלות"כללי פורסמו  31.12.09 בתאריך .14.10

התאגידים לחדול מלגבות אגרות והיטלים לפי החקיקה הישנה, ולהתחיל ולגבות 

אגרות והיטלים בהתאם לכללים שנקבעו. לעניין זה מופנה בית המשפט הנכבד לסעיף 

 אשר קובע בזו הלשון: 2009המים  חישוב עלות לילכל 2

(א) חישוב עלות שירותי המים ושירותי הביוב שנותנת חברה, וקביעת "

  תעריפים לשירותים כאמור, ייעשו לפי כללים אלה בלבד. 

(ב) כל תשלום בעד שירותי מים או שירותי ביוב שנותנת החברה, שנקבע 

ת שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכל דין לרבות בחוק עזר של רשות מקומי

בכללי הספקים המקומיים, לא יחול עוד על החברה או על צרכניה מיום 

ההפעלה לרבות היטלים או אגרות לפי חוקי עזר לביוב או למים או 

היטלים או אגרות בחוק עזר אחר שמשמעותו דומה גם אם כותרתו 

 שונה, או כל תשלום שהסמכות לקבעו נתונה בידי מועצת הרשות

  הממשלתית, או תשלום שנקבע בהסכם. "

, קבע המחוקק הוראות מעבר 2009חישוב עלות ) לכללי ב(36סעיף יחד עם זאת ב .14.11

לפיהן, ניתן לתאגידי המים הרשות להמשיך ולחייב היטלי פיתוח, מכוח חוקי העזר 
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  וכלשון ההוראה: 2014עד סוף שנת 

(ב), חברה תהיה רשאית עד יום ט' בטבת 2"(ב) על אף האמור בסעיף 

) או עם תחילתם של כללים להקמת מערכות 2014בדצמבר  31התשע"ה (

לחוק, לפי המוקדם, לגבות היטל ביוב לפי  103מים וביוב מכוח סעיף 

חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר למים, כפי שנקבעו, 

ם אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי עובר לכללי

כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה (בסעיף 

   -חוקי העזר); לעניין זה  - זה 

כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות  - "היטל ביוב"  

 14( , כפי שהיה בתוקפו כ"ב בתמוז התשס"ט1962- (ביוב), התשכ"ב

  ".....); 2009ביולי 

מכל המפורט לעיל עולה, כי תאגידי המים אינם יכולים לגבות יותר אגרות והיטלים  .14.12

לפי החקיקה הישנה. יחד עם זאת, גם אם ניתן לקבוע, כי התאגידים מוסמכים 

להמשיך ולגבות לפי החקיקה הישנה הרי שניתנה להם האפשרות לגבות רק בגין 

 הרכיב ההוני.

מחוקק התיר לתאגידי המים ולרשויות המקומיות להמשיך ולחייב מכוח כלומר, ה .14.13

חוקי העזר, אך ורק היטלי פיתוח, קרי; רכיב הוני בלבד של היטלי ביוב ואגרת הנחת 

 צינורות.

בעניין זה, יפנה המבקש למכתבו של מר שלמה אטיאס מנכ"ל המשיבה, מיום  .14.14

נספח ת המים והביוב (מצ"ב כהממוען אל מר אלכס קושניר, מנהל רשו 24.11.2013

 , ממנו עולה כי אף המשיבה מודעת לכפל הגביה ולחריג בעניין היטל מכון הטיהור.ו')

 לבקשה. 103 עמ'

 

 גביית רכיב הוני עבור מט"ש במחיר המים : .15

מטהרת את השפכים במכון הטיהור אשדוד, וגובה במחיר  משיבההלעיל, כאמור  .15.1

) עבור 2013למ"ק (במונחי  ₪ 1.297הצריכה השוטף של המים תשלום בשיעור של 

  לעיל. נספח ד'לעניין זה ראה  -  הטיהור (תפעולי) והמרכיב ההוני (הקמה)

היטל "מכון טיהור" מכוח חוק העזר ביוב עבור  משיבהגובה הלגביה זו, בנוסף 

 מרכיב ההוני (הקמה).ה

הוא זה אשר קובע את ערכי רכיב עלות  "כללי עלות המים"ל 11סעיף כאמור לעיל,  .15.2
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אלא שרכיב זה מתייחד בכך שהוא כולל, בד בבד,  ,הטיפול בשפכים במתקני הטיהור

וכדברי המלומדים  עפר שפיר, עו"ד ונטלי  שקעות הוניות, והן השקעות שוטפותהן ה

 :752בספרם תאגידי מים וביוב, עמ' שמואלי מעודי, עו"ד 

עלות הטיפול  רכיב הוראת הסעיף קובעת את ערכי –לכללים  11"סעיף 

בשפכים במתקני הטיהור. רכיב זה מתייחד בכך שהוא כולל, בד בבד, הן 

  השקעות הוניות, הן השקעות שוטפות."

בכפל את הרכיב ההוני של מכון הטיהור, גובה  המשיבה כילעיל עולה, האמור מ .15.3

והן בצריכה שנועד לאותה מטרה, הן בהיטל רכיב מכון טיהור מכוח חוק העזר, 

  מדובר בגבייה אסורה על פי דין. ו של המבקשהשוטפת, כך שלטענת

 , אזי כפל הגביהחוק ההתייעלות הכלכלית, כי אלמלא היה נחקק דגישי המבקש .15.4

, אולם, (א) של חוק הרשויות המקומיות (ביוב)37סעיף היה אסור מכוח הוראת 

התיר לתאגידים להמשיך לגבות היטלי ביוב כמשמעם ב"פרק  לכללי המים 12סעיף 

בחלק יצר , ובכך 1962- הרשויות המקומיות (ביוב) התשכ"בהשלישי" לחוק 

 גביית כפל אסורה.,  מהתאגידים

ה כאמור, עמד על כך כב' השופט יגאל גריל, בהחלטתו על היעדר החוקיות שבגביי .15.5

, שניתנה שוורץ נ' עיריית טירת הכרמל 13090-11-11העקרונית בתיק ת"מ (חיפה) 

 :"), שם נקבע בזו הלשוןורץופרשת ש[פורסם בנבו] (להלן: " 28/4/2013בתאריך 

זאת ועוד, אין זה מתקבל על הדעת כי מצבם של צרכני שירותי הביוב "

בתחומה של המשיבה יורע עקב חקיקתו של חוק ההתייעלות הכלכלית, 

שביטל את הפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות ביוב, הכולל את 

 (א), האוסרת על כפל גביה מעין זה.37הוראת סעיף 

הדבר נובע מכך, שמטרתו של חוק ההתייעלות הכלכלית היא ביטול 

ומים בעניין שירותי מים סמכותן של הרשויות המקומיות לגבות תשל

וביוב, תכלית שהושגה באמצעות ביטול הפרק השלישי של חוק 

  הרשויות המקומיות (ביוב).

היות ולא ניתן לבצע את השינוי באופן מיידי, נקבעו בחוק ההתייעלות  

הכלכלית הוראות מעבר, מכוחן המשיבה מוסמכת לגבות את אותם 

תנת הרשות המקומית", תעריפים "בעד שירותים בתחום הביוב שנו

שהיו בתוקף ערב כניסתו לתוקף של חוק ההתייעלות הכלכלית, וזאת עד 

  שתקים המשיבה תאגיד מים וביוב.

אלמלא היה נחקק חוק ההתייעלות הכלכלית, אזי כפל הגביה היה אסור 

(א) של חוק הרשויות המקומיות (ביוב). אין זה 37מכוח הוראת סעיף 

, שהיא לכאורה גביה בכפל, תוכשר עקב חוק מתקבל על הדעת שגביה זו
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ההתייעלות הכלכלית שביטל את הפרק השלישי של חוק הרשויות 

המקומיות (ביוב), תיקון שנועד להשלים את הרפורמה בשירותי המים 

  והביוב, שמטרתה להיטיב עם צרכני המים והביוב.

לפיכך, המסקנה העולה מכל המקובץ לעיל, כי רכיב "מכון הטיהור" 

שבהיטל הביוב מכוח חוק העזר לטירת כרמל (ביוב), נועד, לכאורה, 

למימון מכון הטיהור של איגוד הערים, וכי גביה זו בכפל הינה, לכאורה, 

  "גביה אסורה.

  

 יה ברשויות שונותהשוואה למנגנוני הגב .16

תאגיד הביוב והמים של  "גיחון": המבקש יטען, כי בכל התאגידים המפורטים להלן  .16.1

תאגיד המים  "מי כרמל"תאגיד המים והביוב של באר שבע,  "מי שבע"ירושלים, 

תאגיד המים והביוב של חדרה אשר בהם השפכים  "מי חדרה"והביוב של חיפה, 

תאגידים רבים שבחלקם השפכים עוברים ב כןעוברים למכוני הטיהור העירוניים; ו

תאגיד הביוב והמים של  "מניב"שפד"ן ו/או אחר כדוגמת למכון טיהור איילון ו/או 

תאגיד  "באר מים חיים"תאגיד המים והביוב של חולון,  "מי שקמה"ראשל"צ, 

"מי תאגיד המים והביוב של מודיעין,  "מי מודיעין"המים והביוב של בני ברק, 

 לא גובים היטל מכון טיהור כחלקתאגיד המים והביוב של ת"א ועוד,  אביבים"

מהיטל הביוב, והתשלום למ"ק מכון טיהור זהה למחיר אותו גובה המשיבה, כלומר 

פירוט ל .המרכיב ההוני לצורך מכון טיהור כלול במחיר המים המשולם לתאגיד

 לעיל.נספח ה' בחוות הדעת המצ"ב כ נוסף בעניין זה ראה

גרות טרם רפורמת המים, הרשויות חוקקו חוקי עזר עירוניים לגביית היטלים וא .16.2

נכלל רכיב היטל הטיהור בחוק העזר ה"היטלי" כרכיב נפרד ביוב. בחלק מהרשויות 

, אגרת הביובלחיוב ובחלק מהרשויות נכלל רכיב היטל מכון הטיהור בחוק העזר 

ברשויות בהן נכלל היטל מכון הטיהור כחלק מאגרת הביוב, . קרי, בחיוב השוטף

ביוב ומכללא גם הפסיקה גביית ברור שכתוצאה מרפורמת המים, בוטלה אגרת ה

הכפל. לעומת זאת, ברשויות בהן רכיב מכון הטיהור נכלל בחוק העזר ההיטלי, 

 גביית כפל אסורה.ותאגיד המים המשיך בגביה בהתאם לחוק העזר, נוצרה 

ילת, בית שמש, נתניה, כפר סבא, א מקומיות כדוגמת המשיבה:רשויות כך לדוגמא  .16.3

במסגרת היטל הביוב מרכיב היטל  נוספות, בחרו לכלול הרצליה ורעננה וכן רשויות

 . הוני מכון טיהור ולא במסגרת אגרת הביוב

קבעה רשות המים כי חלק ממחיר המים לצרכן בהם מרגע פרסום כללי המים,  .16.4
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(המחיר  לעיל נספח ד'בכמפורט של מכון הטיהור ישמש לעלות ההונית והשוטפת 

, אין מקום לחיוב )לעיל נספח ה'ד המצ"ב כלחוו" 2.12המצויה בס'  מפורט בטבלה

 .טיהורה נוסף בגין מכון

להמשיך  תאגידיםהמעבר התירה לומכיוון שהוראת , בעקבות הרפורמה וכלליה .16.5

הרשויות שכללו את המרכיב ההוני ל ביוב מכורח חוקי העזר העירונים, לגבות היט

ממשיכות לגבות אותו מכוח הוראת  , לכאורהשל מכון הטיהור בהיטל הביוב

גובות הן  המים לצרכן, כלומרמחיר מכחלק אותו רכיב גובות את  במקבילו, המעבר

 בכפל.גבייה אסורה 

 ₪ 1.273 - צרכן בעיר ירושלים המשלם לתאגיד המים והביוב "גיחון" ככדוגמא נביא  .16.6

רמתו בגין המרכיב ההוני + התפעולי של מכון טיהור אשר  2013למ"ק לשנת 

 - כ אולם צרכן בעיר אשדוד משלם למשיבה). לעיל 'נספח הל 2.2סע' ראה בסיסית (

בגין המרכיב ההוני+התפעולי של מכון הטיהור אשר גם  2013למ"ק לשנת  ₪ 1.297

בנוסף הצרכן באשדוד משלם היטל מרכיב מכון רמתו בסיסית כמו בירושלים, 

יוצרת אפליה אסורה בין ש אסורהטיהור המשמש למימון הוני, דהיינו גביית כפל 

הרפורמה במשק בניגוד לתכלית  צרכנים זהים בתאגידים שונים בגין אותו שירות

 המים.

את כל הסכומים ששולמו לה בגין רכיב מכון  מבקשלהשיב ל , על המשיבהלאור כל האמור .17

הטיהור מיום פרסום כללי עלות המים בסכומם הריאלי נכון להגשת התביעה, ובסה"כ 

 בתוספת הצמדה למדד וריבית עד למועד ההשבה בפועל.  ₪ 1,478.55

  

  העילות המשפטיות

 פעולה בהיעדר סמכות בחוק .18

, רשות רשאית להטיל מס (א) לחוק יסוד המדינה: משק המדינה 1בהתאם לסעיף  .18.1

 מיסים, מילוות (א) 1"בהתאם להוראות החוק וכלשון הסעיף: מכל סוג, רק מכח ו

חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו; 

 "הוא הדין לגבי אגרות.

ראשית, שכל סמכות מנהלית תהיה מגובה במקור  שורע"פ עקרון חוקיות המנהל, ד .18.2

ישיר או עקיף בחוק. כיוון שכך, הרי שלכל מעשה ו/או החלטה מנהלית חייבת להיות 
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 החוק שהינו הבסיס למשפט המנהלי. קרון זה נגזר מעקרון שלטוןתמיכה חוקית, וע

ביהמ"ש העליון חזר והבהיר, כי עקרון זה חל גם על הרשויות המקומית, וכי כאשר  .18.3

הרשות חורגת מסמכויותיה, הרי שפעולותיה בלתי חוקיות ובטלות מעיקרן ולעניין 

רשות  1761/02ע"א ; אילנות הקריה נ' ראש עיריית חולון 1640/95זה ראה בג"צ 

 .העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ

 הכזרוע תומשמשרבע מיליון תושבים שירותים לכ המעניק המשיבה ,נונבעניי .18.4

 חוהנן אך מכ למשיבה, ומכאן שהסמכויות שמוקנות עיריית אשדודארוכה של ה

 .המסמיכים הכללים

יצד ובאיזה כ בכללי המיםוודאי שכך הם פני הדברים כאשר קיימת הוראה ברורה  .18.5

 , וחרף זאת באופן מופגןבגין מכון טיהור שפכים אופן יש להטיל את החיוב ושיעורו

למרות שהינה לפעול לחיוב אמת מהימנעותה כך שת בניגוד אליו, פועל המשיבה

אינה עולה בקנה אחד עם סדרי מנהל  ,יודעת על הכשל החמור בחיובים השגויים

 .תקין

ביתר, באופן בלתי חוקי, הינה עוולה אגרה לאור עקרון חוקיות המנהל, הרי שגביית  .18.6

אלי, בהיותה פמוניצי –חמורה הן במישור של פגיעה באזרח, והן במישור העירוני 

בטעם זה כדי כאדנים לביסוס יציבות השלטון. די  חשומטת את אמון הציבור המונ

 .כספיםהולהשיב חדול מהחיובים ל למשיבהולהורות  התביעהלקבל את 

 

 עשיית עושר ולא במשפט .19

את כל הכספים אשר שולמו ביתר, וזאת  וחייבת להשיב ל המשיבהכי  טעןי המבקש .19.1

 .1979 –(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1מכוח סעיף 

חובה זו נובעת מתחולת דיני עשיית עושר במשפט הציבורי, כאשר גביית כספים שלא  .19.2

הדין מקימה חובת השבה, ואשר כוללת בחובה את עילת ההשבה בגין תשלום ע"פ 

לא היה מקבל  המבקש(שהרי  שנעשה מתוך אילוץ וכפיה כפי שנעשה במקרה דנן

 7664/00ע"א . לעניין זה ראה )האגרות שנדרשו ממנו היתר בניה ללא תשלום

 1761/02ע"א ; שםופסקי הדין שצוטטו  8פסקה אברהם רובינשטיין נ' עיריית חולון 

עיריית ירושלים נ' שירותי  564/04רשות העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ; וע"א 

 בריאות כללית. 
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חסרון  ולחברי הקבוצה מבקשלנגרם  המשיבהאין ספק שכתוצאה מהתנהגותה של  .19.3

גם אינה  המשיבה דקת וראויה בנסיבות האמורות, ולכןכך שההשבה היא צו, כיס

למעלה מכך,  לחוק עשיית עושר. 2יכולה להיות פטורה מחובת ההשבה לפי סעיף 

ההשבה היא גם מוסרית ומתחייבת הואיל ומדובר ברשות ציבורית אשר אמורה 

 להקפיד על ניהול תקין ומקצועי ולא לגבות כספים מהציבור שלא כדין.

בין היתר, על חינוך  כרשות, ממונה,כתאגיד מים ו המשיבהכי גם טען י המבקש .19.4

אמון  המגביר אתמחנך ישנו גם צד השבת כספים שנגבו ביתר להציבור, ולכן, 

אם  ויושב ל והיודע, כי כספ ,םכנישו המבקשהשלטון. תאגידי הרשות והציבור ב

, על מנת לקיים פעילות ומנמ תהנדרשאגרה בקלות רבה יותר את ה שלםינגבה ביתר, 

 יבור.סדירה ותקינה של מוסדות הצ

בית המשפט העליון אף פסק, כי חובתה של רשות שגבתה כספים ביתר להשיבם, אף  .19.5

הנשיא (בדימוס) שמגר  ודמבלי לאלץ את הנישום לנהל על כך הדיינות, כדברי כב

אין מחלוקת  "... ]:2563) 3(91על -[תקדין ירית חיפה נ' לה נסיונלע 2824/91בבר"ע 

ארנונה כללית העולה על מה שהנתבעת  לבקשר לכך שאכן שולם למעשה סכום ש

נסיבות כאלה ראוי היה שהרשות הציבורית תחזיר את ב היתה חייבת לשלם כדין.

 ."מה ששולם ביתר גם ללא התדיינות

 

 חובת תום הלב  .20

שליחי הציבור, קל וחומר על הרשות המוסמכת,  עלבין היתר, כי טען, י המבקש .20.1

מוטלת חובה לפעול בתום לב ובדרך מקובלת כלפי הציבור. חובה זו חלה, בין היתר, 

(להלן:  1973 –לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג (ב) 61סעיף " מכוח כעיקרון על"

אינם חיובים שו ") אשר מרחיבה את היקפה גם לעבר פעולות משפטיותחוק החוזים"

 בבחינת חוזה.

, מקום שהיא גובה מוגברת של תום לב ושל הגינות חובהמוטלת  המשיבהעל  .20.2

תשלומי חובה, גם לאור ההגנה החוקתית שהוענקה לקניין, כאמור, וגם לאור 

גביית תשלומי חובה, בחריגה מסמכות חוקית, מהווה פגיעה ההלכה הקובעת, כי 

פ"ד  דוד אסולין נ' עירית קרית גת 170/87. (ראה בג"צ קשה וחמורה בשלטון החוק

) 5פ"ד נח( עירית חדרה נ' חברת שיקרצ'י תעשיות בע"מ 3874/02; עע"מ 678) 1מב(
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877.( 

, בהיותה נאמן של המשיבהקובעים, כי  המשיבהדיני המנהל הציבורי שחלים על  .20.3

וחובה זו חלה בראש ובראשונה  מוגברים הציבור, חייבת לנהוג בהגינות ובתום לב

אירועים בחוף  - קו המים  475-02-10עמ"נ כלפי הציבור ולעניין זה ראה גם כן 

מנהלת הארנונה בעיריית  867/06בר"מ וכן ראה  מכמורת בע"מ נ' עיריית חדרה

קונטרם בע"מ נ' משרד  164/97בג"ץ  וראה גם ) בע"מ1988(חיפה נ. דור אנרגיה 

 .האוצר, אגף המכס והמע"מ

 ,לכל הפחות, חייבת הרשות היטל מכון הטיהורבהפעלת סמכותה של הרשות בגביית  .20.4

יבטא , ובאופן שכללי המים לפעול על פי כלליו וגדריו של החוק המסמיך, ובמקרה זה

ה לזו מובי בקשהכת העובדות שפורטה בסולכן מאת טובת הציבור במובנה הרחב 

והעשירה את  ,שלא כדין, וחברי הקבוצה מבקשהפעלה כלפי  המשיבהלמסקנה ש

 .ביתר קופתה, כך שחובת תום הלב מחייבת אותה להשיב את הכספים שגבתה

מתאגיד, אשר הוקם מתוך מטרה להחליף את הרשות המקומית במתן שירות המים  .20.5

ברורה שיפעל כדין וכל עוד הוא לא עושה כן, הרי שמחובתו והביוב, קיימת ציפייה 

להשיב את שקיבל, וככל שישכיל להבין שעליו להשיב כספים שגבה שלא כדין, כך 

 יפעל בזהירות ויגלה אחריות מוגברת אשר מוטלת עליו בגביית תשלומי חובה.

להגנה זכה כאמור  המשיבהידי -אינטרס ציבורי זה להשבת הכספים שנגבו ביתר על .20.6

אחים פרץ בע"מ ואח' נ'  - פרץ בוני הנגב  227/04בפסיקת בתי המשפט וראה עמ"נ 

שמש ואח' נ' ד' -עיריית ביתם) -י-(מחוזי 5242/04, ע"א עיריית בית שמש

רשות העתיקות נ' מפעלי  1761/02ע"א , רוטשטיין חברה לבניין ונכסים בע"מ

 .תחנות

 

 לות תביעה על פי פקודת הנזיקיןעי .21

מהווים בבחינת  המשיבה, בין היתר, כי מעשיה ומחדליה של ןטעיו ףסייו המבקש .21.1

עוולות כהגדרתן בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (לעיל ולהלן: "פקודת הנזיקין"), מסוג 

 הטעיה ו/או רשלנות; ,של הפרת חובה חקוקה, תרמית, גזל

ללא מקור סמכות חוקי,  רה או היטלאגהפרה חובה חקוקה בכך שהטילה  המשיבה .21.2

מקיימת את  ולפיכך היא .לחוק יסוד: משק המדינה 1ובניגוד לסעיף כללים בניגוד ל
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 לפקודת הנזיקין. 63כל יסודות העוולה, של הפרת חובה חקוקה, וזאת לפי סעיף 

, כי המעשים והמחדלים המתוארים לעיל מהווים בבחינת ןטעי המבקשמעבר לכך  .21.3

 ומנמנטלה כספים  המשיבה, הואיל ולפקודת הנזיקין 52"גזל", בהתאם לסעיף 

 , בניגוד לדין, לשימושה שלה ו/או בכדי להעבירם לצד שלישי.ומחברי הקבוצה

ילו הייתה בניגוד לדין, הרי שאפ המבקשלמותר לציין, כי מכיוון שנטילת הכספים מ

אם עומדת לצד שלישי כלשהו הזכות לקבלתם (דבר המוכחש) לא יהיה בכך כדי 

 לרפא את העוולה.

וכלפי כלל חברי הקבוצה ברשלנות  ונהגה כלפי המשיבה, כי ןיטעומשיך י המבקש .21.4

ו/או הציגה מצג שווא רשלני ו/או פעלה בחוסר מיומנות ו/או ללא מידת הזהירות 

שגבתה גרות בהפקה ו/או בגביה של א -לומי חובה הנדרשת ממנה, כרשות הגובה תש

 35 ומחברי הקבוצה, ובכך נהגה כלפיהם ברשלנות וזאת בהתאם לסעיף מבקשהמ

 .לפקודת הנזיקין

מחויבת למידת זהירות (או הפועלת בשמה), מקומית , כרשות המשיבהודוק,  .21.5

 –זו  בקשהשניתן לראות ב . כפי מבקשי היתריםמוגברת בהטלת תשלומי חובה על 

כל טעות קטנה, ולו גם קטנה ביותר, גורמת לחיוב ביתר באלפי, מאות אלפי שקלים 

 מבקשהחבה חובת זהירות כלפי  המשיבהובמקרה זה במיליוני שקלים שלא כדין. 

  וכלל חברי הקבוצה והיא הפרה את חובת הזהירות הכללית והקונקרטית כלפיהם.

  

  אישור התובענה כייצוגית

 מבקשה .22

עילה בתביעה  ) לחוק כמי שיש לו1(א)(4ור בסעיף במסגרת האמ נכלל המבקש .22.1

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט לכלל החברים הנמנים עם קבוצת 

 גדיר המבקש את חברי הקבוצה.להלן י בני אדם בשם אותה קבוצה.

כתוצאה  כספינזק  וכי נגרם ל המבקש) לחוק, הראה 1(ב)(4בהתאם לנדרש בסעיף  .22.2

 כאמור לעיל. המשיבההתנהלות מ

החיוב נשוא הבקשה דנן, בקשה להכרה כתביעה יצוין כי המבקש הגיש בגין הודעת  .22.3

, בטענה אחרת. דורון שי נ' יובלים אשדוד 18482-12-13ת.צ  שמספרה ייצוגית

 התבררה גם עילת התובענה דנן. ,התובענה הנ"לבמהלך בירור 
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 עילת התביעה .23

התובענה הייצוגית צריכה להיות מוגשת בכפוף לכך  (א) לחוק קובע כי3סעיף  .23.1

 שהתביעה נכללת בתוספת השנייה לחוק.

"כנגד רשות להשבת לתוספת השנייה לחוק, ניתן להגיש תביעה :  11על פי סעיף  .23.2

 .סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר"

שלא  /אגרהבעניין הנדון הינה בגדר גביית מס המשיבהכפי שהוכח לעיל, התנהלות   .23.3

 ומכלל חברי הקבוצה. מבקשכדין מה

 

 סבירות ההכרעה לטובת הקבוצה .24

 למעשה לא יכול להיות כל ספק באשר להכרעה לטובת הקבוצה בתובענה דנן. .24.1

אילנות הקריה (ישראל) בע"מ נ. ראש  1640/95בית המשפט העליון קבע בבג"צ   .24.2

וכן במקרים  רשות העתיקות נ. מפעלי תחנות בע"מ 1761/02וכן בע"א העיר חולון 

נוספים כי גביית תשלומי חובה ללא הסמכה חוקית לכך מהווה חריגה בוטה 

 מעיקרון חוקיות המנהל.

, לאור מורכבות דברי החקיקה כמוסבר מהחוק משיבההמבקש לא ידע על חריגת ה .24.3

מחד, מקל וחומר כאשר  .לתקנות ברלעיל, התיקונים השונים וההזקקות לדברי ההס

היטל הביוב חוקית לכאורה במסגרת הוראת המעבר ומאידך מתברר כי הגביה בגין 

 .מחיר המים כולל רכיב הוני בגין מכון הטיהור

עולה אם כן כי הסבירות שההכרעה בשאלה המתעוררת תהיה לטובת הקבוצה הינה  .24.4

 . כמעט ומוחלטת

 

 הגדרת הקבוצה .25

ששילמו כל מי  חברי הקבוצה הנם כדלקמן:בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי  .25.1

בתקופה  1976- , תשל"ו)ביוב(לאשדוד עזר לחוק בהתאם  היטל מכון טיהורלמשיבה 

 בקשההבקשה וסיומה ביום אישורה של החודשים קודם למועד הגשת  24שתחילתה 

בשנתיים האחרונות בתחום  התחלות בניהלהערכת המבקש מדובר במאות רבות של  .25.2

  .ושבגינן שולמו היטלים לרבות היטל מכון טיהור כאמור העיר אשדוד
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 סכום התובענה הייצוגית .26

חודשים עובר להגשת התובענה, המשיבה גבתה  24מן האמור לעיל עולה, כי  .26.1

ניגוד ב "היטל מכון טיהור"ומכלל חברי הקבוצה המיוצגת, תשלום עבור  מבקשמה

 . לחוק

נבנו  2012לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "הלשכה"), בשנת  בהתאם .26.2

עד  2014בתחום העיר אשדוד. בשנת  מ"ר 180,008נבנו  2013מ"ר ובשנת  166,604

 106 עמ' .'זכנספח  ב"מצ מ"סתדפיס מאתר הל מ"ר. 49,927בלבד נבנו  מרץלחודש 

 לבקשה.

, ובהסתמך , שהיו הנמוכים ביותר2012-2013בהערכה שמרנית, בהסתמך על נתוני  .26.3

הערכה שמרנית, גבתה המשיבה סכום ובתעריפי האגרות הקבועים בחוק העזר על 

, דרך החישוב היטל מכון טיהורבשנתיים האחרונות בגין  ₪ 8,585,829.05-כשל 

(הנתונים המדויקים מצויים בידי המשיבה ויהיה עליה  להלן. 'חנספח כמצ"ב 

 לבקשה. 107 עמ' .הנכבד נתוני אמת)למסור לבית המשפט 

 

 גודלה של הקבוצה מצדיק את אישור התובענה כייצוגית .27

 . רבע מיליון תושביםהמשיבה מעניקה שירותים לכ .27.1

כמספר מאות של בקשות להיתרים שהוגשו  גודל הקבוצה מוגדר שהובהר לעילכפי  .27.2

 למשיבה. היטל מכון טיהורבשנתיים האחרונות ובמסגרתם שילמו הנישומים 

נישומים אשר אין קשר ביניהם מלבד העובדה כי  מאות שלמדובר בהיקף של  .27.3

ושהמשיבה גבתה מהם כספים  של עיריית אשדודנכסיהם ממוקמים בשטח שיפוטה 

 .בניגוד לדין

בנסיבות הקיימות אין סיכוי סביר כי חברי הקבוצה יתאגדו ביניהם על מנת לנהל  .27.4

 .יחד תביעה משפטית

 

 להכרעה במחלוקת הדרך היעילה .28

השאלה העיקרית המשותפת לכל חברי הקבוצה הינה השאלה המשפטית האם גבתה  .28.1

 סמכות מחברי הקבוצה. ביתר וללא" היטל מכון טיהורכספים בגין "המשיבה 
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של המשיבה שפעלה כלפי  "השיטה")ביסוד התובענה עומד דפוס פעולה זהה (להלן:  .28.2

רכיב כל חברי הקבוצה, ועל פי אותה שיטה גבתה המשיבה מכלל חברי הקבוצה 

. כך שלמעשה אם ניקח ונצמצם את כל השאלות לדיון בתובענה זו, היטל מכון טיהור

נתמקד בשאלות אשר נוגעת באופן זהה לכלל חברי הקבוצה המיוצגת וכוללת את 

 כלל מרכיבי עילת התובענה.

כאן המקום לציין ולעמוד על כך, כי במקרה שנדרש סעד של השבה, אין חובה  .28.3

שהנתבע יידרש להשיב סכום שווה לכל תובע, ודי בכך שניתן סעד הצהרתי על חובת 

 ההשבה ונקבע עקרון שעל פיו יש לחשב את הסכום להשבה.

אחד הליך לכל האינטרס הכלכלי של כל אחד מחברי הקבוצה לא תמיד יצדיק ניהול  .28.4

 מחברי הקבוצה בנפרד ובכך יש להצדיק עוד יותר את ניהול התביעה כייצוגית.

אישור התובענה כייצוגית יימנע ויחסוך מאות ואף אלפי תביעות אין ספק כי  .28.5

משפטיות נפרדות בעילה זהה כנגד המשיבה, ובכך יביא לחיסכון ולייעול ניכר וימנע 

 .התדיינויות רבות ונפרדות

שהביאו להגשת תובענה זו, הרי שהתובענה הייצוגית הינה הדרך  בנסיבות האמורות .28.6

ההוגנת והיעילה ביותר, הואיל והמשיבה פגעה בקניינם של חברי הקבוצה, בדרך של 

שיטה זהה ואחידה, כך שהדרך ההוגנת ביותר הינה נקיטת פעולה קולקטיבית של כל 

 חברי הקבוצה ע"י תובענה ייצוגית.

שוב שאינו בעל הידע באגרות ו/או דרך חישובם וגבייתם אין ספק, שכל אדם מן הי .28.7

מצד  הסברהיתקשה מאוד לגלות את העובדה שהוא מחויב בניגוד לחוק, ובד"כ 

 .הנם חוקייםחיובי האגרה שהם משלמים ש /נישומים הינה כזוםמבקשי ההיתרי

 

 תום לב בהגשת התובענה ובייצוג הקבוצה .29

ובמיוחד כשמדובר בטענה  הגיש תובענה זו בתום לב ומתוך כוונה לזכות בה המבקש .29.1

  .בדבר אי חוקיות המעשה השלטוני

המבקש מיוצג לשם ניהול התובענה על ידי משרד בעל ניסיון רב ומוניטין בתחום  .29.2

ים עסקיים ומייצג לקוחות בעלי שם לרבות גופ המיסוי המוניציפאלי אשר ייצג

 רשויות וחברות ממשלתיות בתחום המיסוי המוניציפאלי. מהגדולים בישראל וכן
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 ושכ"ט עו"ד גמול לתובע .30

 גמול מיוחד ושכר עידוד בגין טרחתו מבקשל יתבקש לפסוקבית המשפט הנכבד  .30.1

 לחוק. 22בהתאם לשיקול דעתו כאמור בסעיף 

 ובית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע בהתאם לשיקול דעתו את שכר טרחת בא כוח .30.2

הנדרש עבור כלל חברי הקבוצה לחוק, בשים לב לסעד  23אמור בסעיף של המבקש כ

לפעול שלא בסמכות , בשים לב להתנהלות המשיבה שבחרה לפי הערכת המבקש

בחינה שנדרשו למשאבים המרובים במשך שנים ובשים לב לולהתעלם מכללי המים 

ל בית והכל לפי שיקול דעתו ש ,תחוםהנדרשים בוחקר העניין, היקף הידע הרחב 

 המשפט הנכבד.

ומוגשת כאמור  לבקשה 18 עמ'מיד לאחר הבקשה, (מצ"ב  מבקשבקשה זו נתמכת בתצהיר ה .31

לאחר מתבקש להכיר בה כתובענה ייצוגית (מצ"ב בית המשפט הנכבד שבצירוף התובענה 

 לבקשה. 20 עמ'התצהיר 

 

  סיכום

לדון בתובענה ובבקשה בהתחשב בסעדים  והמקומית הסמכות הענייניתהנכבד משפט הלבית  .32

 .ה כהליך ייצוגי נגד רשות  מקומיתהמבוקשים ומהותה של התובענ

את הזכות לתקן את התובענה בדרך של הוספת טענות ו/או גריעתן ו/או  ושומר לעצמ מבקשה .33

 .המשיבהיתקבלו פרטים נוספים מאת בכל דרך שתימצא לנכון, וזאת לאחר ש

הן חלופיות ו/או מצטברות ו/או משלימות זו את זו, הכל לפי העניין  המבקששל  וכל טענותי .34

 והקשר הדברים.

כמבוקש ברישא לבקשה לדין, ולהורות  המשיבהאשר על כן מתבקש בימ"ש הנכבד לזמן את  .35

 .כמפורט לעילוכן לפסוק לב"כ המבקש שכ"ט עו"ד דנן ולפסוק גמול מיוחד לתובע הייצוגי 

  

_________________  

  מאור, עו"דטל 

  ב"כ המבקש
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  - 14ת.מ    בבאר שבעמשפט  המחוזי  הית  בב

    בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

  304397912 .ת.ז דורון שי  :התובע

ו/או טל מאורע"י ב"כ עוה"ד ירון דיין 

    7319600כפר רות,     70משק  

    03-5094030, פקס: 03-5094040טל: 

  -נ    ג    ד    -

  514061472בע"מ ח.פ. יובלים אשדוד       :נתבעתה

  אשדוד, 7, קומה 22רח' חיים משה שפירא מ

  ₪ 1,478.55: סכום התביעה 

  תובענה מנהלית

  מבוא עובדתי

עיריית בתחום השיפוט של  4דירה בבית משותף ברח' המלך יהוא  בעלים שלה ונה התובע .1

 מ"ר 68.21בה ביקש להוסיף חדר על הגג ופרגולה בשטח כולל של ו ")העירייה(להלן: " אשדוד

)."הנכס"(להלן; 

מים והביוב לפי הומשמש כתאגיד  אשדודע"י עיריית  הוקםשהינה תאגיד מים וביוב  נתבעתה .2

ולה הסמכות  ")חוק תאגידי המים(להלן; " 2001 –תאגידי המים וביוב התשס"א  חוק

השלטונית לביצוע עבודות פיתוח תשתיות מים וביוב וכך גם גביית תשלומי חובה בגינן.

פי הדין והפסיקה, תפקידו של תאגיד המים  בין היתר, לחייב מבקשי היתרי בנייה בתחומן על  .3

המוניציפאלי של הרשויות בתשלום אגרות והיטלי פיתוח, בהתאם לחוקי העזר העירוניים. 

בהיטל בגין ההיתר שביקש לתוספת הבניה. רכיב היטל מכון  תובעבהתאם לכך חויב ה

מי "כמרכיב הוני" שנועד לכיסוי עלויות הקמת מכון הטיהור פע-מהווה תשלום חדהטיהור, 

20תביעה
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 כנספח א'. עותק מהודעת החיוב ואישור התשלום החיוב מצורף המשרת את התושבים

 לתובענה. 

בדרישה להשבת הסכום ששולם על ידו בגין היטל מכון  נתבעתל תובעפנה ה 2.6.2014ביום  .4

 .נספח ב'כ תובעלעיל, מצ"ב מכתבו של ה נספח א'טיהור כמובא ב

, ובה דחתה את טענותיו של תובעלמכתבו של ה נתבעת, נשלחה תגובתה של ה10.6.2014ביום  .5

מחויבת לפעול בהתאם להוראות הכללים החלים עליה וכי  נתבעתתוך הטענה כי ה תובעה

אינה יכולה לסטות מהם ואף כי טענת הכפל שגויה כשלעצמה, וזאת ללא כל הסברים מעבר 

 נספח ג'.מצ"ב כ נתבעתבתה של הלאמור, תשו

 

 תמצית התביעה

, שהוטל ונגבה רכיב "מכון הטיהור" בהיטל הביוב, הינה דרישה להשבת התובענהעניינה של  .6

והחוקים אותם של הכללים  בוטה, תוך הפרה ביובהעזר  חוק מכוח, מנישומים נתבעתהע"י 

 .התביעה, והכל כפי שיפורט בהרחבה במסגרת מדינה, ושלא ע"פ כללי המיםקבעה ה

לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות  11 בסעיף, נקבעו כחלק מהרפורמה במשק המים .7

 "כללי חישוב עלות(להלן:  2009-שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע

"מרכיב מט"ש עלות הטיפול בשפכים במתקני הטיהור (להלן; עקרונות החישוב ל"), 2009

 ").בתעריף המים

התושבים והעסקים מ זו, תובענהכפי שיוכח בהמשך  ,נתבעתהגובה , בהתאם לעקרונות אלו .8

תשלום לכל מ"ק המשמש  ,והביובבמסגרת החיוב השוטף של תעריף המים  אשר בשטחה

 הן השקעות הוניותמט"ש בתעריף המים כולל המרכיב . כתשלום עבור מכון טיהור שפכים

, תחשיב רשות המים השקעות שוטפותשנועדו לכיסוי עלויות הקמת מכון הטיהור, והן 

 .נספח ד'המעיד על כך מצ"ב כ

היטל מכון טיהור מכוח חוק העזר העירוני אשר קדם להקמתה בגין  נתבעתבנוסף לכך, גובה ה .9

 לעיל. נספח א'המרכיב ההוני של מכון טיהור השפכים כאמור לעיל וכפי שעולה מ

מחייבת וגובה תשלום בגין מרכיב מט"ש במסגרת חוק  נתבעתהכי , אם כן ורלה מהאמעו .10

, במסגרת ם בשטחהתושביהגובה מ ובנוסףהעזר ביוב, לטובת הקמת מכון טיהור שפכים, 

 הקמת מכון טיהור. מט"ש הוני, עבור החיוב השוטף של צריכת המים מרכיב 

מדובר בגביה בכפל ולמעשה כיום, בשעה שמימון עלות הקמת המט"ש יטען, כי  תובעה .11

 גביית היטל מכון טיהורמשולמת ע"י צרכני המים באשדוד במסגרת תעריף המים השוטף, 

 .ומנוגדת לחוקגביה עודפת  הנה

זו, חוות דעתו המלומדת של מומחה  תובענה, מצורפת לתובעלצורך תמיכה בטענותיו של ה .12

 ).'הנספח (מצ"ב כ יטליםהאגרות וההבתחום 
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  התובענהונימוקי  המשפטיהרקע 

  

גביית רכיב מכון טיהור בהיטל הביוב האסורה לפי כל דין כמפורט בכללי תאגידי מים  .13

 וביוב: 

גובה היטל ביוב  נתבעתהטענה המרכזית אשר עומדת בבסיס תביעה זו הינה, כי ה .13.1

גובה לאותה מטרה תשלום מט"ש אשר מגולם  ,, ובנוסףחוק העזר ביוב אשדודמכוח 

העזר בתוך תעריף המים לצרכן שבחלקו נועד לאותה מטרה שלשמה נחקק היטל 

 .ביוב

ש) אשדוד אשר מופעל על ידי שפכי העיר אשדוד מטופלים במכון טיהור שפכים (מט" .13.2

 .נתבעתה

מימון , נתבעתיפול בהזרמת שפכי העיר ע"י הכי טרם קבלת האחריות לט יובהר .13.3

, ה באחריות הרשות המקומיתתייהקמת מכון טיהור השפכים ואחזקתו השוטפת ה

והתבצע ע"י חיוב חד פעמי של היטל ביוב, שמטרתו הייתה עבור  עיריית אשדוד,

הקמת המערכת, קרי מרכיב הוני. בנוסף נהגה העירייה לחייב בגין מה שכונה בעבר 

יתה לכסות את הוצאות יטרתה האגרת ביוב ששולמה במסגרת הצריכה השוטפת ומ

 התחזוקה השוטפת של מכון הטיהור.

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית טרם חקיקתו של  .13.4

"חוק ההתייעלות (להלן:  2009), התשס"ט 2010 - ו 2009הכלכלית לשנים 

), ענייני סמכויותיה של הרשות המקומית לגבי מערך הביוב, לרבות הכלכלית"

כותה של הרשות לחוקק חוקי עזר ולגבות תשלומים שונים מכוחם, הוסדרו סמ

 .1962 –חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"בבמסגרת 

בפרק השלישי של חוק  ת המקומית לגבות היטל ביוב הוסדרהסמכותה של הרשו .13.5

 :  שבפרק השלישי קובע בזו הלשון 17), כאשר סעיף "הפרק השלישי"הביוב (להלן: 

לי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב בע"

ההיטל),  -שישמש אותו נכס, חייבים בהיטל התקנת הביוב (להלן 

; ההיטל מוטל 16עזר לכל שלב כאמור בסעיף -בשיעור שייקבע בחוק

  לשם כיסוי הוצאות של התקנת הביוב או של קנייתו. "
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"התקנתו או קנייתו של הוא תשלום בעד  ביוב""היטל דהיינו, סעיף זה קובע כי  .13.6

 שישמש את בעל הנכס, קרי מימון חלקו ההוני של מערכת הביוב.ביוב" 

 סביבסוב יעוסק בענייני "ביוב ומים", ועיקרו נ חוק ההתייעלות הכלכליתפרק כ' של  .13.7

הרפורמה במנגנון מימון שירותי המים והביוב, שהעבירה מן העולם את ההסדר 

 מעוגן בחקיקה המוניציפאלית.המימוני ה

"פרק ) כי 2של חוק ההתייעלות הכלכלית קובע, בין היתר, בסעיף קטן ( 75סעיף  .13.8

 (ב) קובע הוראות מעבר.76אולם סעיף  בטל", –שלישי 

"בעד שירותים דהיינו, רשות מקומית רשאית להמשיך ולגבות את אותם תעריפים  .13.9

תוקף ערב תחילתו של חוק , שהיו בבתחום הביוב שנותנת הרשות המקומית"

ההתייעלות הכלכלית עד אשר תעביר הרשות המקומית את סמכויותיה לעניין 

 אספקת שירותי מים וביוב לתאגיד.

, ובהתאם לכך היה על "2009 חישוב עלות"כללי פורסמו  31.12.09 בתאריך .13.10

התאגידים לחדול מלגבות אגרות והיטלים לפי החקיקה הישנה, ולהתחיל ולגבות 

ות והיטלים בהתאם לכללים שנקבעו. לעניין זה מופנה בית המשפט הנכבד לסעיף אגר

 אשר קובע בזו הלשון: 2009המים  חישוב עלות לילכל 2

(א) חישוב עלות שירותי המים ושירותי הביוב שנותנת חברה, וקביעת "

  תעריפים לשירותים כאמור, ייעשו לפי כללים אלה בלבד. 

מים או שירותי ביוב שנותנת החברה, שנקבע (ב) כל תשלום בעד שירותי 

בכל דין לרבות בחוק עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו 

בכללי הספקים המקומיים, לא יחול עוד על החברה או על צרכניה מיום 

ההפעלה לרבות היטלים או אגרות לפי חוקי עזר לביוב או למים או 

תו דומה גם אם כותרתו היטלים או אגרות בחוק עזר אחר שמשמעו

שונה, או כל תשלום שהסמכות לקבעו נתונה בידי מועצת הרשות 

  הממשלתית, או תשלום שנקבע בהסכם. "

, קבע המחוקק הוראות מעבר 2009חישוב עלות ) לכללי ב(36סעיף יחד עם זאת ב .13.11

לפיהן, ניתן לתאגידי המים הרשות להמשיך ולחייב היטלי פיתוח, מכוח חוקי העזר 

  וכלשון ההוראה: 2014וף שנת עד ס

(ב), חברה תהיה רשאית עד יום ט' בטבת 2"(ב) על אף האמור בסעיף 

) או עם תחילתם של כללים להקמת מערכות 2014בדצמבר  31התשע"ה (

לחוק, לפי המוקדם, לגבות היטל ביוב לפי  103מים וביוב מכוח סעיף 
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מים, כפי שנקבעו, חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר ל

עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי 

כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה (בסעיף 

   -חוקי העזר); לעניין זה  - זה 

כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות  - "היטל ביוב"  

 14"ב בתמוז התשס"ט (, כפי שהיה בתוקפו כ1962- (ביוב), התשכ"ב

  ".....); 2009ביולי 

מכל המפורט לעיל עולה, כי תאגידי המים אינם יכולים לגבות יותר אגרות והיטלים  .13.12

לפי החקיקה הישנה. יחד עם זאת, גם אם ניתן לקבוע, כי התאגידים מוסמכים 

להמשיך ולגבות לפי החקיקה הישנה הרי שניתנה להם האפשרות לגבות רק בגין 

 ההוני.הרכיב 

כלומר, המחוקק התיר לתאגידי המים ולרשויות המקומיות להמשיך ולחייב מכוח  .13.13

חוקי העזר, אך ורק היטלי פיתוח, קרי; רכיב הוני בלבד של היטלי ביוב ואגרת הנחת 

 צינורות.

, מיום בו של מר שלמה אטיאס מנכ"ל הנתבעתלמכת בעניין זה, יפנה התובע .13.14

נספח קושניר, מנהל רשות המים והביוב (מצ"ב כהממוען אל מר אלכס  24.11.2013

 מודעת לכפל הגביה ולחריג בעניין היטל מכון הטיהור. , ממנו עולה כי אף הנתבעתו')

 

 גביית רכיב הוני עבור מט"ש במחיר המים : .14

מטהרת את השפכים במכון הטיהור אשדוד, וגובה במחיר  נתבעתהלעיל, כאמור  .14.1

) עבור 2013למ"ק (במונחי  ₪ 1.297הצריכה השוטף של המים תשלום בשיעור של 

  לעיל. נספח ד'לעניין זה ראה  -  הטיהור (תפעולי) והמרכיב ההוני (הקמה)

היטל "מכון טיהור" מכוח חוק העזר ביוב עבור  נתבעתגובה הלגביה זו, בנוסף 

 המרכיב ההוני (הקמה).

הוא זה אשר קובע את ערכי רכיב עלות  "כללי עלות המים"ל 11סעיף כאמור לעיל,  .14.2

אלא שרכיב זה מתייחד בכך שהוא כולל, בד בבד,  ,הטיפול בשפכים במתקני הטיהור

דים  עפר שפיר, עו"ד ונטלי וכדברי המלומ שקעות הוניות, והן השקעות שוטפותהן ה

 :752בספרם תאגידי מים וביוב, עמ' שמואלי מעודי, עו"ד 

עלות הטיפול  רכיב הוראת הסעיף קובעת את ערכי –לכללים  11"סעיף 

24
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בשפכים במתקני הטיהור. רכיב זה מתייחד בכך שהוא כולל, בד בבד, הן 

  השקעות הוניות, הן השקעות שוטפות."

בכפל את הרכיב ההוני של מכון הטיהור, גובה  נתבעתה כילעיל עולה, האמור מ .14.3

והן בצריכה שנועד לאותה מטרה, הן בהיטל רכיב מכון טיהור מכוח חוק העזר, 

  מדובר בגבייה אסורה על פי דין. תובעו של ההשוטפת, כך שלטענת

, אזי כפל הגביה היה חוק ההתייעלות הכלכלית, כי אלמלא היה נחקק דגישי תובעה .14.4

 12סעיף , אולם, (א) של חוק הרשויות המקומיות (ביוב)37סעיף ח הוראת אסור מכו

התיר לתאגידים להמשיך לגבות היטלי ביוב כמשמעם ב"פרק השלישי"  לכללי המים

,  בחלק מהתאגידיםיצר , ובכך 1962- הרשויות המקומיות (ביוב) התשכ"בלחוק 

 גביית כפל אסורה.

על כך כב' השופט יגאל גריל, בהחלטתו על היעדר החוקיות שבגבייה כאמור, עמד  .14.5

, שניתנה שוורץ נ' עיריית טירת הכרמל 13090-11-11העקרונית בתיק ת"מ (חיפה) 

 :"), שם נקבע בזו הלשוןורץופרשת ש[פורסם בנבו] (להלן: " 28/4/2013בתאריך 

זאת ועוד, אין זה מתקבל על הדעת כי מצבם של צרכני שירותי הביוב "

יורע עקב חקיקתו של חוק ההתייעלות הכלכלית,  בתחומה של המשיבה

שביטל את הפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות ביוב, הכולל את 

 (א), האוסרת על כפל גביה מעין זה.37הוראת סעיף 

הדבר נובע מכך, שמטרתו של חוק ההתייעלות הכלכלית היא ביטול 

שירותי מים סמכותן של הרשויות המקומיות לגבות תשלומים בעניין 

וביוב, תכלית שהושגה באמצעות ביטול הפרק השלישי של חוק 

  הרשויות המקומיות (ביוב).

היות ולא ניתן לבצע את השינוי באופן מיידי, נקבעו בחוק ההתייעלות  

הכלכלית הוראות מעבר, מכוחן המשיבה מוסמכת לגבות את אותם 

קומית", תעריפים "בעד שירותים בתחום הביוב שנותנת הרשות המ

שהיו בתוקף ערב כניסתו לתוקף של חוק ההתייעלות הכלכלית, וזאת עד 

  שתקים המשיבה תאגיד מים וביוב.

אלמלא היה נחקק חוק ההתייעלות הכלכלית, אזי כפל הגביה היה אסור 

(א) של חוק הרשויות המקומיות (ביוב). אין זה 37מכוח הוראת סעיף 

ה גביה בכפל, תוכשר עקב חוק מתקבל על הדעת שגביה זו, שהיא לכאור

ההתייעלות הכלכלית שביטל את הפרק השלישי של חוק הרשויות 

המקומיות (ביוב), תיקון שנועד להשלים את הרפורמה בשירותי המים 

  והביוב, שמטרתה להיטיב עם צרכני המים והביוב.

לפיכך, המסקנה העולה מכל המקובץ לעיל, כי רכיב "מכון הטיהור" 

מכוח חוק העזר לטירת כרמל (ביוב), נועד, לכאורה,  שבהיטל הביוב
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למימון מכון הטיהור של איגוד הערים, וכי גביה זו בכפל הינה, לכאורה, 

  "גביה אסורה.

  

 יה ברשויות שונותהשוואה למנגנוני הגב .15

תאגיד הביוב והמים של  "גיחון": יטען, כי בכל התאגידים המפורטים להלן  תובעה .15.1

תאגיד המים  "מי כרמל"אגיד המים והביוב של באר שבע, ת "מי שבע"ירושלים, 

תאגיד המים והביוב של חדרה אשר בהם השפכים  "מי חדרה"והביוב של חיפה, 

תאגידים רבים שבחלקם השפכים עוברים ב כןעוברים למכוני הטיהור העירוניים; ו

תאגיד הביוב והמים של  "מניב"למכון טיהור איילון ו/או שפד"ן ו/או אחר כדוגמת 

תאגיד  "באר מים חיים"תאגיד המים והביוב של חולון,  "מי שקמה"ראשל"צ, 

"מי תאגיד המים והביוב של מודיעין,  "מי מודיעין"המים והביוב של בני ברק, 

לא גובים היטל מכון טיהור כחלק תאגיד המים והביוב של ת"א ועוד,  אביבים"

, כלומר נתבעתכון טיהור זהה למחיר אותו גובה המהיטל הביוב, והתשלום למ"ק מ

פירוט ל .המרכיב ההוני לצורך מכון טיהור כלול במחיר המים המשולם לתאגיד

 לעיל.נספח ה' בחוות הדעת המצ"ב כ נוסף בעניין זה ראה

טרם רפורמת המים, הרשויות חוקקו חוקי עזר עירוניים לגביית היטלים ואגרות  .15.2

ל רכיב היטל הטיהור בחוק העזר ה"היטלי" כרכיב נפרד נכלביוב. בחלק מהרשויות 

, אגרת הביובלחיוב ובחלק מהרשויות נכלל רכיב היטל מכון הטיהור בחוק העזר 

ברשויות בהן נכלל היטל מכון הטיהור כחלק מאגרת הביוב, . קרי, בחיוב השוטף

ברור שכתוצאה מרפורמת המים, בוטלה אגרת הביוב ומכללא גם הפסיקה גביית 

הכפל. לעומת זאת, ברשויות בהן רכיב מכון הטיהור נכלל בחוק העזר ההיטלי, 

 גביית כפל אסורה.ותאגיד המים המשיך בגביה בהתאם לחוק העזר, נוצרה 

ילת, בית שמש, נתניה, כפר סבא, א :נתבעתמקומיות כדוגמת הרשויות דוגמא כך ל .15.3

במסגרת היטל הביוב מרכיב היטל  הרצליה ורעננה וכן רשויות נוספות, בחרו לכלול

 . הוני מכון טיהור ולא במסגרת אגרת הביוב

קבעה רשות המים כי חלק ממחיר המים לצרכן בהם מרגע פרסום כללי המים,  .15.4

(המחיר  לעיל נספח ד'בכמפורט של מכון הטיהור ההונית והשוטפת ישמש לעלות 

, אין מקום לחיוב )לעיל נספח ה'לחוו"ד המצ"ב כ 2.12המצויה בס'  מפורט בטבלה

 .טיהורה נוסף בגין מכון

26
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להמשיך  תאגידיםהמעבר התירה לומכיוון שהוראת , בעקבות הרפורמה וכלליה .15.5

הרשויות שכללו את המרכיב ההוני ל ביוב מכורח חוקי העזר העירונים, לגבות היט

ממשיכות לגבות אותו מכוח הוראת  , לכאורהשל מכון הטיהור בהיטל הביוב

גובות הן  המים לצרכן, כלומרמחיר מכחלק אותו רכיב גובות את  במקבילו, המעבר

 בכפל.גבייה אסורה 

 ₪ 1.273 - אגיד המים והביוב "גיחון" כצרכן בעיר ירושלים המשלם לתכדוגמא נביא  .15.6

בגין המרכיב ההוני + התפעולי של מכון טיהור אשר רמתו  2013למ"ק לשנת 

 -כ נתבעתאולם צרכן בעיר אשדוד משלם ל). לעיל 'נספח הל 2.2סע' ראה בסיסית (

בגין המרכיב ההוני+התפעולי של מכון הטיהור אשר גם  2013למ"ק לשנת  ₪ 1.297

בנוסף הצרכן באשדוד משלם היטל מרכיב מכון רמתו בסיסית כמו בירושלים, 

יוצרת אפליה אסורה בין ש טיהור המשמש למימון הוני, דהיינו גביית כפל אסורה

הרפורמה במשק ניגוד לתכלית ב צרכנים זהים בתאגידים שונים בגין אותו שירות

 המים.

את כל הסכומים ששולמו לה בגין רכיב מכון  תובעלהשיב ל נתבעת, על הלאור כל האמור .16

הטיהור מיום פרסום כללי עלות המים בסכומם הריאלי נכון להגשת התביעה, ובסה"כ 

 בתוספת הצמדה למדד וריבית עד למועד ההשבה בפועל.  ₪ 1,478.55

  

  העילות המשפטיות

 פעולה בהיעדר סמכות בחוק .17

, רשות רשאית להטיל מס (א) לחוק יסוד המדינה: משק המדינה 1בהתאם לסעיף  .17.1

מיסים, מילוות  (א) 1"בהתאם להוראות החוק וכלשון הסעיף: מכל סוג, רק מכח ו

חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו; 

 "ת.הוא הדין לגבי אגרו

ראשית, שכל סמכות מנהלית תהיה מגובה במקור  שורע"פ עקרון חוקיות המנהל, ד .17.2

ישיר או עקיף בחוק. כיוון שכך, הרי שלכל מעשה ו/או החלטה מנהלית חייבת להיות 

 החוק שהינו הבסיס למשפט המנהלי. תמיכה חוקית, ועקרון זה נגזר מעקרון שלטון

ביהמ"ש העליון חזר והבהיר, כי עקרון זה חל גם על הרשויות המקומית, וכי כאשר  .17.3

הרשות חורגת מסמכויותיה, הרי שפעולותיה בלתי חוקיות ובטלות מעיקרן ולעניין 
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רשות  1761/02; ע"א אילנות הקריה נ' ראש עיריית חולון 1640/95זה ראה בג"צ 

 .העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ

ארוכה ה הכזרוע תומשמשרבע מיליון תושבים שירותים לכ המעניק נתבעתה ,ונבעניינ .17.4

 הכללים חוהנן אך מכ נתבעתל, ומכאן שהסמכויות שמוקנות עיריית אשדודשל 

 .המסמיכים

יצד ובאיזה כ בכללי המיםוודאי שכך הם פני הדברים כאשר קיימת הוראה ברורה  .17.5

 , וחרף זאת באופן מופגןבגין מכון טיהור שפכים אופן יש להטיל את החיוב ושיעורו

למרות שהינה לפעול לחיוב אמת מהימנעותה כך שת בניגוד אליו, פועל נתבעתה

אינה עולה בקנה אחד עם סדרי מנהל  ,יודעת על הכשל החמור בחיובים השגויים

 .תקין

ביתר, באופן בלתי חוקי, הינה עוולה אגרה לאור עקרון חוקיות המנהל, הרי שגביית  .17.6

אלי, בהיותה פמוניצי –חמורה הן במישור של פגיעה באזרח, והן במישור העירוני 

בטעם זה כדי כאדנים לביסוס יציבות השלטון. די  חשומטת את אמון הציבור המונ

 .כספיםהלהשיב  נתבעתלולהורות  התביעהלקבל את 

 

 עשיית עושר ולא במשפט .18

את כל הכספים אשר שולמו ביתר, וזאת  וחייבת להשיב ל נתבעתהכי  טעןי תובעה .18.1

 .1979 –(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1מכוח סעיף 

חובה זו נובעת מתחולת דיני עשיית עושר במשפט הציבורי, כאשר גביית כספים שלא  .18.2

ם ע"פ הדין מקימה חובת השבה, ואשר כוללת בחובה את עילת ההשבה בגין תשלו

לא היה מקבל  תובעה(שהרי  שנעשה מתוך אילוץ וכפיה כפי שנעשה במקרה דנן

 7664/00ע"א . לעניין זה ראה )האגרות שנדרשו ממנו היתר בניה ללא תשלום

 1761/02ע"א ; ופסקי הדין שצוטטו שם 8פסקה אברהם רובינשטיין נ' עיריית חולון 

עיריית ירושלים נ' שירותי  564/04רשות העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ; וע"א 

 בריאות כללית. 

כך שההשבה , חסרון כיס תובעלנגרם  נתבעתהאין ספק שכתוצאה מהתנהגותה של  .18.3

אינה יכולה להיות פטורה  נתבעתה דקת וראויה בנסיבות האמורות, ולכןהיא צו

למעלה מכך, ההשבה היא גם  לחוק עשיית עושר. 2מחובת ההשבה לפי סעיף 
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הואיל ומדובר ברשות ציבורית אשר אמורה להקפיד על ניהול  מוסרית ומתחייבת

 תקין ומקצועי ולא לגבות כספים מהציבור שלא כדין.

כרשות, ממונה, בין היתר, על חינוך כתאגיד מים ו נתבעתהכי גם טען י תובעה .18.4

אמון  המגביר אתמחנך ישנו גם צד השבת כספים שנגבו ביתר להציבור, ולכן, 

אם נגבה  ויושב ל והיודע, כי כספ ,םכנישו תובעההשלטון. ות ותאגידי הרשהציבור ב

, על מנת לקיים פעילות ומנמ תהנדרשאגרה בקלות רבה יותר את ה שלםיביתר, 

 סדירה ותקינה של מוסדות הציבור.

בית המשפט העליון אף פסק, כי חובתה של רשות שגבתה כספים ביתר להשיבם, אף  .18.5

הנשיא (בדימוס) שמגר  ודהדיינות, כדברי כב מבלי לאלץ את הנישום לנהל על כך

אין מחלוקת  "... ]:2563) 3(91על -[תקדין ירית חיפה נ' לה נסיונלע 2824/91בבר"ע 

ארנונה כללית העולה על מה שהנתבעת  לבקשר לכך שאכן שולם למעשה סכום ש

נסיבות כאלה ראוי היה שהרשות הציבורית תחזיר את ב היתה חייבת לשלם כדין.

 ."ששולם ביתר גם ללא התדיינותמה 

 

 חובת תום הלב  .19

שליחי הציבור, קל וחומר על הרשות המוסמכת,  עלבין היתר, כי טען, י תובעה .19.1

מוטלת חובה לפעול בתום לב ובדרך מקובלת כלפי הציבור. חובה זו חלה, בין היתר, 

(להלן:  1973 –לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג (ב) 61סעיף " מכוח כעיקרון על"

חיובים שאינם ו ") אשר מרחיבה את היקפה גם לעבר פעולות משפטיותחוק החוזים"

 בבחינת חוזה.

, מקום שהיא גובה מוגברת של תום לב ושל הגינות חובהמוטלת  נתבעתהעל  .19.2

תשלומי חובה, גם לאור ההגנה החוקתית שהוענקה לקניין, כאמור, וגם לאור 

בה, בחריגה מסמכות חוקית, מהווה פגיעה גביית תשלומי חוההלכה הקובעת, כי 

פ"ד  דוד אסולין נ' עירית קרית גת 170/87. (ראה בג"צ קשה וחמורה בשלטון החוק

) 5פ"ד נח( עירית חדרה נ' חברת שיקרצ'י תעשיות בע"מ 3874/02; עע"מ 678) 1מב(

877.( 

ל , בהיותה נאמן שנתבעתהקובעים, כי  נתבעתהדיני המנהל הציבורי שחלים על  .19.3

וחובה זו חלה בראש ובראשונה  מוגברים הציבור, חייבת לנהוג בהגינות ובתום לב
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אירועים בחוף  - קו המים  475-02-10עמ"נ כלפי הציבור ולעניין זה ראה גם כן 

מנהלת הארנונה בעיריית  867/06בר"מ וכן ראה  מכמורת בע"מ נ' עיריית חדרה

קונטרם בע"מ נ' משרד  164/97בג"ץ  וראה גם ) בע"מ1988חיפה נ. דור אנרגיה (

 .האוצר, אגף המכס והמע"מ

 ,לכל הפחות, חייבת הרשות היטל מכון הטיהורבהפעלת סמכותה של הרשות בגביית  .19.4

יבטא ובאופן ש ,כללי המים לפעול על פי כלליו וגדריו של החוק המסמיך, ובמקרה זה

ה לזו מובי בקשהכת העובדות שפורטה בסולכן מאת טובת הציבור במובנה הרחב 

והעשירה את קופתה, כך שחובת  ,שלא כדין תובעהפעלה כלפי  נתבעתהלמסקנה ש

 .ביתר תום הלב מחייבת אותה להשיב את הכספים שגבתה

רות המים מתאגיד, אשר הוקם מתוך מטרה להחליף את הרשות המקומית במתן שי .19.5

והביוב, קיימת ציפייה ברורה שיפעל כדין וכל עוד הוא לא עושה כן, הרי שמחובתו 

להשיב את שקיבל, וככל שישכיל להבין שעליו להשיב כספים שגבה שלא כדין, כך 

 יפעל בזהירות ויגלה אחריות מוגברת אשר מוטלת עליו בגביית תשלומי חובה.

זכה כאמור להגנה  נתבעתהידי -ביתר על אינטרס ציבורי זה להשבת הכספים שנגבו .19.6

אחים פרץ בע"מ ואח' נ'  - פרץ בוני הנגב  227/04בפסיקת בתי המשפט וראה עמ"נ 

שמש ואח' נ' ד' -עיריית ביתם) -י-(מחוזי 5242/04, ע"א עיריית בית שמש

רשות העתיקות נ' מפעלי  1761/02ע"א , רוטשטיין חברה לבניין ונכסים בע"מ

 .תחנות

 

 לות תביעה על פי פקודת הנזיקיןעי .20

מהווים בבחינת  נתבעתה, בין היתר, כי מעשיה ומחדליה של ןטעיו ףסייו תובעה .20.1

עוולות כהגדרתן בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (לעיל ולהלן: "פקודת הנזיקין"), מסוג 

 הטעיה ו/או רשלנות; ,של הפרת חובה חקוקה, תרמית, גזל

ללא מקור סמכות חוקי,  רה או היטלאגהפרה חובה חקוקה בכך שהטילה  נתבעתה .20.2

מקיימת את  ולפיכך היא .המדינהלחוק יסוד: משק  1ובניגוד לסעיף כללים בניגוד ל

 לפקודת הנזיקין. 63כל יסודות העוולה, של הפרת חובה חקוקה, וזאת לפי סעיף 

, כי המעשים והמחדלים המתוארים לעיל מהווים בבחינת התובע ןטעי מעבר לכך .20.3

 ומנמנטלה כספים  הנתבעת, הואיל ולפקודת הנזיקין 52"גזל", בהתאם לסעיף 
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למותר לציין, כי מכיוון  שלה ו/או בכדי להעבירם לצד שלישי. בניגוד לדין, לשימושה

הייתה בניגוד לדין, הרי שאפילו אם עומדת לצד שלישי  תובעהשנטילת הכספים מ

כלשהו הזכות לקבלתם (דבר המוכחש) לא יהיה בכך כדי לרפא את העוולה.

וא רשלני ברשלנות ו/או הציגה מצג שו ונהגה כלפי נתבעתה, כי ןיטעומשיך י תובעה .20.4

ו/או פעלה בחוסר מיומנות ו/או ללא מידת הזהירות הנדרשת ממנה, כרשות הגובה 

 ו, ובכך נהגה כלפי תובעהשגבתה מגרות בהפקה ו/או בגביה של א - תשלומי חובה 

.לפקודת הנזיקין 35 ברשלנות וזאת בהתאם לסעיף

מחויבת למידת זהירות מוגברת (או הפועלת בשמה), מקומית , כרשות נתבעתהודוק,  .20.5

כל טעות  –זו  תובענהשניתן לראות ב . כפי מבקשי היתריםבהטלת תשלומי חובה על 

קטנה, ולו גם קטנה ביותר, גורמת לחיוב ביתר באלפי, מאות אלפי שקלים ובמקרה 

חבה חובת  נתבעתהשלא כדין. (לכלל הנישומים בשטחה) זה במיליוני שקלים 

  ו.והיא הפרה את חובת הזהירות הכללית והקונקרטית כלפי תובעהזהירות כלפי 

  סיכום

.לדון בתובענה והמקומית הסמכות הענייניתהנכבד משפט הלבית  .21

את הזכות לתקן את התובענה בדרך של הוספת טענות ו/או גריעתן ו/או  ושומר לעצמ תובעה .22

.נתבעתהיתקבלו פרטים נוספים מאת בכל דרך שתימצא לנכון, וזאת לאחר ש

הן חלופיות ו/או מצטברות ו/או משלימות זו את זו, הכל לפי העניין  תובעהשל  וכל טענותי .23

והקשר הדברים.

_________________  

  טל מאור, עו"ד

  ב"כ התובעת

31

31


	בקשה לייצוגית מכון טיהור יובלים 17.7.2014
	נספחי בקשה סופי
	תביעה
	נספח א
	נספח ב
	נספח ג
	נספח ד
	נספח ה
	נספח ה1
	נספח ה2
	נספח ו
	נספח ז
	נספח ח




