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 905340, מספר רשות עוספיאמועצה מקומית   :ההמשיב

 3009000, עוספיא 35ת"ד 

  

  

      

בתוספת הפרשי ריבית  ₪ 3,185,763.29הסעד המבוקש לכלל חברי הקבוצה: השבה של 
והצמדה עד למועד ההשבה או כל סכום אחר אשר יפסוק בית המשפט הנכבד בהתאם 

  .2006 –לחוק התובענות הייצוגיות תשס"ו  9לסעיף 
  ₪. 838.08  הסעד המבוקש לתובע הייצוגי:

  

  ה ייצוגיתנעור תובשיבקשה לא

 ,תעריפים בעד תחום הביוב דהיינו של י המשיבהבקשה זו היא גבייה בלתי חוקית על יד עניינה של

, בניגוד לתעריף החוקי התואם את ")ההיטל(להלן: " והיטלי ביוב ")האגרה(להלן: " אגרת ביוב

  .הדין

  מכמה סיבות:חוקית נובעת  הגבייה הבלתי

המשיכה לגבות אגרת ביוב והיטל ביוב המשיבה  -הביוב שירותי בתחום גבייה מגבלת  .א

, זאת על ")חוק העזר ביוב(להלן: " 2007-ז"התשס), ביוב(לעיר הכרמל  חוק העזר על פי

 יוםב פקעה הביוב אגרתלחוק העזר, על פיו הסמכות להטלת  18אף הוראת סעיף 

ים החל ממועד .1.1.2011 פקעה למשיבה ביום ביוב היטלוהסמכות להטלת  1.1.2009

ושר הפנים להמשך  המועצמליאת ה, בהתאם ללשונו של חוק העזר, נדרש אישור אלו

. על כן, לא היה בסמכותה של ביוב, אישורים שלא התקבלו על פי חוק העזרהגבייה 

 המועצה לגבות תשלומים בעד שירותי ביוב החל ממועדים אלה.

 המשיכה ההמשיב לחילופין ובהשלמה, -מפורש לאיסור בניגוד למדד תעריפים עדכון  .ב

, חרף 2009יולי החל משירותים בתחום הביוב  ם בעדתעריפיהלמדד את להצמיד 

לחוק  76הטענה נסמכת על הוראות סעיף  לעשות כן.שאוסרת הוראה מפורשת בחוק 

), 2010 -ו 2009הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים ההתייעלות 

אשר מחד גיסא, מתירים לרשות להמשיך  ,")ההתייעלות חוק" :להלן( 2009 -תשס"ט

לפי חוקי העזר שהיו בתוקף  התעריפים בעד השירותים בתחום הביוב,ולגבות את 
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ומאידך גיסא, אוסרים עליה להוסיף על הסכום  במועד חקיקת חוק ההתייעלות,

המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן:  הצמדה למדד

 43017-11-12 מ"נדונה והוכרעה לאחרונה בתביחס לאגרת הביוב זו טענה  .")המדד"

 .")החלטת חנה זיך(להלן: " נהריה עיריית' נ זיך חנה

שהוגשה בתיק זה, המצורפת  התביעהאשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את 

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

  הכל כפי שיפורט בהמשך.  ,")החוק(להלן: " 2006 -ייצוגיות, תשס"ו

  :יתר חברי הקבוצה את הסעדים הבאיםמטרתה של התובענה הינה להעניק למבקש ול

וזאת כתוצאה מחיוב התושבים  ביתר, על השבת הסכומים שנגבו הלמשיב להורות .1

בעד על פי תעריפים שגויים תה מוסמכת לעשות כן ו/או למצער חיובם ישלא היבשעה 

לחוק הרשויות ריבית והפרשי הצמדה בהתאם  בתוספת, השירותים בתחום הביוב

  .1980-המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם

זכאי בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי אם תתקבל התביעה, ב"כ המבקש יהיה  .2

לשכר הטרחה בהתאם לסכום שייפסק עבור כלל חברי הקבוצה, בתוספת מע"מ ולפי 

/ לחוק ולפסוק למבקש 23שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד, הכל כאמור בסעיף 

 לחוק.   22גמול מיוחד ושכר עידוד בהתאם להוראות סעיף  הייצוגי התובע

 תמצית התובענה נשוא הבקשה דנן  .א

מוגשת בזאת בקשה לאישור תובענה ייצוגית של כלל חברי הקבוצה ובראשם המבקש,  .3

בתעריפים  ומחויב") המועצה(להלן גם: "מועצה מקומית עוספיא במחזיק בנכס אשר 

 .בעד שירותי בתחום הביוב

  מגבלת גבייה -גביית תעריפים בעד שירותי ביוב חרף איסור מפורש

סמכות  פקעה לחוק העזר ביוב, 18להוראת סעיף תחילה, יטען המבקש כי בהתאם  .4

ביום  פקעההיטל הביוב להטיל  הוסמכות 1.1.2009ביום אגרת הביוב ל יטלההמשיבה 

מליאת , נדרש אישור ביוב , בהתאם ללשונו של חוק העזרים אלוהחל ממועד .1.1.2011

על   התקבלו., אישורים שלא על פי חוק העזר ביובושר הפנים להמשך הגבייה  המועצה

לגבות תשלומים בעד שירותי ביוב החל ממועדים המשיבה היה בסמכותה של לא  כן,

 אלה.

 ההתייעלות לחוק בניגוד הביוב שירותי בעד תעריפי של למדד הצמדה ,לחילופין

לחילופין, ככל שיקבע כי למשיבה סמכות להמשיך ולגבות תעריפים אלא, הרי  .5

אופן שוטף שירותי הביוב למדד המחירים בשהמשיבה הצמידה את התעריפים בעד 

מדי חודשיים, עד וכולל מועד הגשת הבקשה, למרות שעל פי הדין הצמדת נאסרה החל 

 , כפי שיפורט להלן.23.7.2009מיום 

פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית  ,23.7.2009ביום  .6

 במסגרת"). חוק ההתייעלות(להלן: " 2009-), תשס"ט2010-ו 2009הכלכלית לשנים 

נקבע כי רשויות שטרם הקימו תאגיד מים יהיו מוסמכות לגבות אך  חוק ההתייעלות

היינו, יום ד -נכונים לאותה עת בלבד החוקיים כפי שהיוורק את התעריפים 
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כהצמדתו למדד ו/או התעריפים בעד שירותי הביוב עדכון , ואולם נקבע כי 23.7.2009

  בכל דרך אחרת, יתבצע על פי קביעת רשות המים והביוב בלבד (להלן גם: "הרשות"). 

. יצוין כי ביחס לחלק מן הרשויות למשיבה ביחס שכזה עדכון הרשות קבעה לא, לעניינו .7

תעריפים חדשים המבטלים את חוקי העזר ואולם  רשות המים והביובבלבד נקבעו ע"י 

. לאמור, כי עיר הכרמל) - (או ביחס לרשות שבוטלה כאמור לא ביחס למשיבה

, כפי שעמדו בתוקפם נכון ליום ביוב התעריפים המצוינים בתוספת לחוק העזר

 בגין הצרכניי לחייב את ,, לכל היותרהמועצההינם התעריפים בגינם רשאית  23.7.2009

 שירותי הביוב.

לא היה בסמכות המועצה להצמיד את התעריפים  1.1.2009מיום לחילופין בלבד,  .8

, נוכח מגבלת הגבייה הקיימת בחוק העזר ביוב, מתאריך זה ביוב הקבועים בחוק העזר

 ואילך.

 תעריפים בעד שירותי ביובלגביית מועצה ראוי לציין בשלב זה כי סמכותה של ה .9

החוקית המוטלת עליה להקים תאגיד מים וביוב, כקבוע בחוק תאגידי מסויגת בחובה 

בעצם אי הקמת תאגיד למים  )."חוק התאגידים"(להלן:  2001 - תשס"א ,המים והביוב

את הוראות חוק התאגידים ועד להקמת תאגיד חלות  המועצהוביוב, מפרה למעשה 

 עליה הוראות המעבר הקבועות בחוק ההתייעלות, כפי שיפורט להלן.

להוראות המועצה ממשיכה ומעדכנת את התעריפים בעד שירות הביוב, בניגוד , בפועל, .10

וכללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית  חוק ההתייעלות

) (תעריפי שירותי המים וביוב ברשויות מקומיות בלא תאגיד 2010 -ו 2009לשנים 

, (להלן 2013 -העבירו את שירותי המים והביוב לחברה) (הוראת שעה), התשע"דשטרם 

 סמכות ובניגוד לדין. וזאת בחוסר ,31.12.2013שפורסמו ביום  ")שעה הוראות"

בהתאם לכך מדובר בגבייה בלתי חוקית אשר המשיבה נדרשת להשיבה בתוספת ריבית  .11

 והפרשי הצמדה כדין.

  התשתית העובדתיתב. 

ונדרש כמדי חודשיים לשלם המועצה מחזיק בנכס בתחום שטח שיפוטה של המבקש  .12

 .המועצהאגרת מים וביוב בהתאם לדרישות התשלום של 

(להלן:  445554מים  מד, מספר 4025201נכס מספר בספרי המועצה כרשום הנכס  .13

 .")הנכס"

ין שהוסמכה לו הינה רשות מקומית הפועלת בהתאם להוראות הדין בכל עני המשיבה .14

 1962 -), התשכ"בביובהרשויות המקומיות (לחוק  בהתאםבתחום שטח שיפוטה. 

המועצות המקומיות [נוסח  לפקודת 22לסעיף  , חוק ההתייעלות,")חוק הביוב(להלן: "

להטיל  מוסמכת המשיבהביוב  עזרהלחוק  10 -ו 2 לסעיפיםו ")הפקודהחדש] (להלן: "

 .והיטלי ביוב ביוב תאגר תשלומי

 המבקשאל המבקש עולה כי התעריף לפיו מחויב המועצה מדרישות התשלום ששלחה  .15

התובענה שכן התעריף לכל מ"ק מים, נכון למועד הגשת ₪  1.94הינו  בגין אגרת ביוב

 .מתעדכן בכל פעם
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  לבקשה זו. ספח א'נכמצ"ב  3-4/2014דרישת התשלום שנשלחה למבקש לחודשים 

  גבייהמגבלת  -ביוב למרות איסור מפורש לעשות כןתעריפים בעד שירותי  גביית

תחילה, יטען המבקש כי אין בסמכותה של המועצה לגבות תשלומים בעד שירותי ביוב  .16

 .הגבייה הקבועה בחוק העזר ביוב נוכח מגבלת

 חוק העזריישום  אינו תואם את המשיבהשגובה  כי הסכומים המבקשלחילופין, יטען  .17

לחוק ההתייעלות, אשר שניהם יחדיו משמשים  פיםהכפו בתחום שירותי הביובביוב 

כמקור החוקי לעצם גביית כספים אלו והאמור לשמש נר לרגליה בכל הנוגע לגביית 

ד הנו סכום שרירותי אשר נגבה בניגו מור. הסכום אותו גובה המשיבהם האהתשלו

 לדין.

 ההתייעלות לחוק בניגוד הביוב שירותי בעד תעריפי של למדד הצמדה ,לחילופין

כפי שעמדו התעריפים בתחום שירותי הביוב, להצמיד את  המשיבה למעשה ממשיכה .18

וזאת בניגוד ללשונו ביוב  בתוקף במועד חקיקת חוק ההתייעלות, בהתאם לחוק העזר

המפורשת של חוק ההתייעלות ומבלי שנקבעו כללים המתירים את ההצמדה ע"י 

כמו כן, המשיבה לא קיבלה, אישור להמשך הגבייה על פי חוק העזר ביוב  הרשות.

 לגבי היטל הביוב. 1.1.2011לגבי אגרת הביוב ולאחר יום  1.1.2009לאחר יום 

להמשך גבייה על ידי משרד הפנים, כפי שהוצאה מאתר טבלת חוקי העזר המאושרים 

 .המשיבה אינה מופיעה בו -לבקשה זו 'בכנספח האינטרנט של משרד הפנים, מצ"ב 

כל טענות המבקש נטענות במצטבר ו/או בהשלמה והטענות המשפטיות אף לחילופין  .19

 הכל לפי הדבק הדברים והקשרם.

  המסגרת הנורמטיביתג. 

 והצורך בהסמכה שבדין  וההיטל האגרהשל  על מהותם .1ג.

המבקש ידגיש כי כל גבייה ע"י רשות ציבורית צריכה להיעשות מכוח החוק או על פיו.  .20

 נפסק: מדינת ישראל נ' עיריית ראשון לציון 9813/03ברע"א 

 -אינה רשאית להטיל היטלי חובה על האזרח והתושב  ציבורית"רשות 

 ובהיטלי חובה כוללים אנו כל תשלומי חובה למיניהם, לרבות מיסים,

 פיו."-אלא בחוק או על - אגרות וכיוצא באלה 

מסים, מלוות חובה ותשלומי חובה משק המדינה קובע: ״ :לחוק יסוד(א) 1סעיף  .21

 .א בחוק או על פיו. הוא הדין לגבי אגרות״אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אל

 הוראה זו חלה אף על תשלומי חובה המוטלים ע"י רשויות מקומיות. .22

 מס, אגרה ומחיר. -הפסיקה הבחינה בין שלושה תשלומי חובה .23

מתאפיינת בכך שקיימת זיקה בין השירות שניתן ובין תשלום החובה, ואולם  אגרהה .24

עפ"י הפסיקה האגרה, כמו המס, שיעורה אינו מותנה בערך השירות שבגינו הוא ניתן. 

 . מחייבת הסמכה חוקית מפורשת בחוק או מכח חוקבהיותה תשלום חובה 

שניתן תמורתה במסגרת ביהמ"ש העליון נדרש לקשר בין האגרה הנגבית ובין השירות  .25

 :בסקי נ׳ עיריית חולוןנומלי 7186/06"ץ בג
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"העיקרון המנחה בכל הנוגע לפעילות רשויות מקומיות הוא עקרון 

 עיריית רמלה נ' מרכז סליקה בנקאית בע"מ 1644/04ע"א החוקיות (

), ואין הן מוסמכות לעשות פעולה שלא שלום עכשיו[פורסם בנבו]; עניין 

הוסמכו בפירוש לעשותה. הפרט "חופשי לעשות ככל שתאבה נפשו, כל 

עוד לא נכבלו ידיו על ידי הדין... עיקרון הפוך חל על הרשות המינהלית: 

(כרך  ברכה, משפט מינהלילגביה מה שלא הותר הוא בבחינת אסור" (ב' 

 ). לפיכך:36ראשון, תשנ"ז) 

"בבואנו לשקול אם דבר מסויים חורג מסמכויות המועצה אם לא, 

או מכללא,  בפירושאוסרת את הדבר  פקודת העיריותהמבחן אינו, אם 

אלא אם הדבר מותר לפיה. לשון אחרת, לא די בכך שהדבר אינו אסור; 

חת נ'  36/51ע"א הוא צריך להיות מותר, כדי להיות כשר בעיני החוק". (

  השופט ויתקון)." - 1557, 1553) 2(עירית חיפה, פ"ד ה

 רשות ידי על, שנדרש חובה תשלום המהווה, מוניציפלי מס הנםהיטלי הפיתוח  .26

 היתר מתן בטרם או מוניציפלית תשתית הנחת בזמן, וביוב מים תאגיד או מקומית

ההיטל, עפ"י הפסיקה . מוניציפליות תשתיות הנחת לממן נועדו הפיתוח היטלי. בנייה

 . הסמכה חוקית מפורשת בחוק או מכח חוק מחייבתשלום חובה  בהיותו

עיריית מועצת  620/82ע"א במסגרת אופי ההיטל וחישובו ביהמ"ש העליון נדרש ל .27

 :66 בעמ' ]1[ הרצליה נ' רשף

המקומית לצורך יישומה של שיטת ההיטל שומה אפוא על הרשות "

לערוך תחשיב המושתת על הערכות הצופות פני עתיד והמתייחסות, בין 

 היתר, לעלות העבודות הרלוונטיות ולהיקפן. הערכות אלה מבוצעות על

ידי אנשי מקצוע, ובהם מהנדסי תעשייה וניהול, מהנדסי בניין, 

כלכלנים ושמאי מקרקעין, ומטרתן להבטיח כי שיעור ההיטל יהיה 

שיב מקצועי וישמש לכיסוי הוצאותיה של הרשות ולא מיוסד על תח

  ."להעשרה שרירותית של קופתה

 מהאזרח מחויבת להצביע עלו/או היטל אמור מעתה, רשות אשר מבקשת לגבות אגרה  .28

 .קח חווהסמכה מפורשת בחוק או מכ

 22ף סעינגזרת מתשלומים בעד שירותים בתחום הביוב מועצה לגבות הסמכותה של  .29

י שיפורט להלן, סמכות זו מסויגת על יד ואולם כפיביוב בחוק העזר  ומעוגנת הלפקוד

  חוק ההתייעלות.

 וביוב למים תאגיד בהקמת והצורך המים רשות של ותפקידיה סמכותה. 2ג.

כנס המבקש לעובי הקורה וניתוח הוראות חוק ההתייעלות יש להקדים ולפרט בטרם י .30

 הנוגע למשק המים והביוב במדינת ישראל.על סמכותה ותפקידה של רשות המים בכל 

לפיו נדרשות הרשויות המקומיות להקים  ,חוקק חוק תאגידי מים וביוב 2001בשנת  .31

 (ב) לחוק התאגידים נאמר:1תאגיד למים וביוב בתחומן. בסעיף 
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לשם השגת מטרות החוק יוסמכו הרשויות המקומיות להקים, לפי חוק "

ן העיקרי יהיה לתת שירותי מים זה, חברות לשירות ציבורי, שתפקיד

וביוב בתחומיהן, על החברות יוטלו חובות לעניין מתן השירותים, 

באיכות נאותה לכלל התושבים בלא הפליה, יוסמכו לגבות את 

התשלומים בעד השירותים, והן יהיו נתונות לפיקוח הממונה ולבקרת 

י איכות ועלויות השירותים בידי הרשות, אשר תקבע גם את תעריפ

  השירותים."

 וההיטל האגרה , שירותי המים והביוב לרבות תשלומילאמור, על פי חוק תאגידי המים .32

בגינם יועברו לאחריות חברות לשירות ציבורי שתהיינה תחת פיקוח ובקרה של רשות 

  המים.

הוקמה הרשות הממשלתית למים וביוב, המופקדת על ניהול ופיקוח משק  2007בשנת  .33

מטרה לאחד את סמכויות הניהול והפיקוח במשק המים והביוב המים והביוב, מתוך 

 תחת גורם מקצועי ממשלתי אחד.

המשנה  חוקי קביעת הבסמכות , אשרלרשות המים מועצה (מועצת רשות המים) .34

 .המים קביעת תעריפי לרבותלפעילות הרשות 

 16- ויובלים ש.ד.י. בע"מ  10541/09ץ "בגיפה לעניין זה סקירתו של כבוד ביהמ"ש ב .35

 (פורסם בנבו): אח' נ' ממשלת ישראל

(להלן: חוק המים) מסמיך את מועצת  1959-, התשי"טחוק המים"

הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: הרשות) לקבוע כללים לחישוב 

חוק נחקק  2001עלות המים וכן תעריפים לתשלום בעבור מים. בשנת 

(להלן: חוק תאגידי מים וביוב)  2001-, התשס"אתאגידי מים וביוב

במטרה לערוך שינוי מבני במשק המים והביוב בישראל ולהעבירו 

לאחריותם של תאגידים פרטיים, חלף הרשויות המקומיות. החוק 

מסמיך את מועצת הרשות לקבוע כללים לחישוב עלות שירותי המים 

מכוח  והביוב שנותן התאגיד ואת התעריפים שישלמו הצרכנים לתאגיד.

הסמכות שניתנה לה בשני חוקים אלה, קבעה הרשות כללים חדשים 

כללי  –לחישוב תעריפי המים: לעניין התעריפים המשולמים למקורות 

 2009- (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התש"ע המים

יין התעריף לצרכני ספקים י תעריפי מקורות); לענ(להלן: כלל

כללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון),  - מקומיים

(להלן: כללי תעריפי ספקים מקומיים); לעניין עלות  2009- התש"ע

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות  –שרותי מים וביוב לתאגידי המים 

(להלן:  2009-מים או ביוב, התש"עשירותי מים וביוב והקמת מערכת 

כללי חישוב עלות); לעניין התעריף לצרכני תאגידי המים בגין שירותי 

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב  –מים וביוב 

(להלן: כללי התעריפים  2009-והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע
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אלה הם אבן היסוד  לצרכנים) (להלן ביחד: הכללים החדשים). כללים

  ." 1.1.2010של הרפורמה במשק המים והביוב שנכנסה לתוקפה ביום 

, הסמיך את הרשויות המקומיות להקים תאגיד מים, אולם בתחילה חוק התאגידים .36

 2004השאיר את ההחלטה בדבר הקמת התאגיד לשיקולה של הרשות. אלא שבשנת 

ש את החובה המוטלת על רשות הקובע במפור א6תוקן החוק ובין היתר נחקק סעיף 

 מקומית להקים תאגיד מים וביוב, כלשון הסעיף:

א) רשות מקומית לא תפעיל בעצמה את שירותי המים והביוב ( .א6"

שבתחומה החל בתום שש שנים מיום תחילתו של חוק זה, אלא 

  באמצעות חברה".

(אשר בהתאם לסעיף ההגדרות מחויבות הרשויות המקומיות  2007, החל משנת משכך .37

רותי לפעול באמצעות תאגידי מים לעניין מתן שיכוללות עירייה או מועצה מקומית) 

תאגיד  המועצה. על כן, משלא הקימה וההיטלים מים וביוב לרבות גביית האגרות

א.(ב)(ג) לחוק, הרי שהיא 6כאמור לעיל ולא קבלה פטור מהקמת תאגיד כאמור בסעיף 

 מפרה בצורה בוטה את החוק.

 מגבלת הגבייה - ביוב שירותי בגין חיובים להטלת הסמכות פקיעת .3.ג

 לגבות. המועצהקובע את הקריטריונים והתעריפים אשר בסמכותה של ביוב חוק העזר  .38

 - העיריות (עיר הכרמל), התשס"ו לאכרזתלציין כי בהתאם  ישחוק העזר ביוב  בעניין .39

אל כרמל תחת עירייה אחת. חוק  יתעוספיא ודל המקומיות המועצות אוחדו 2006

 דלית אל כרמל ועוספיה), הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות

, בין היתר, כי חוקי העזר 11ביטל את איחוד רשויות אלו וקבע בסעיף  2008 -התשס"ט

 הרשויות ידי על שיבוטלו עד או שיפקעו עדשנחקקו בתקופת האיחוד יעמדו בתוקפם 

 .איחודן שבוטל

 התעריפים מוסדרים בתוספת לחוק העזר ביוב כדלקמן: .40
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לחוק העזר ביוב סויגה סמכות המועצה לגביית התשלומים בעד  18בהתאם לסעיף  .41

ושר הפנים  המועצמליאת הנדרש אישור  1.1.2009שהחל מיום שירותי הביוב, כך 

ושר  המועצמליאת האישור נדרש  1.1.2011והחל מיום  בגין אגרת ביוב להמשך הגבייה

 :לחוק העזר ביוב 18כלשונו של סעיף  .היטל ביוב בגין להמשך הגבייההפנים 

) הטלת היטל לפי 2011בינואר  1(א) החל ביום כ"ה בטבת התש"ע ("

  חוק עזר זה תהא טעונה אישור של מועצת העיריה ושל שר הפנים.

) הטלת אגרה לפי חוק 2009בינואר  1החל ביום ה' בטבת התשס"ט ( (ב)

  "שר הפנים.עזר זה תהא טעונה אישור של מועצת העיריה ושל 

התשלומים בעד ושר הפנים את המשך גביית  המועצה מליאת , בפועל לא אישרוואולם .42

מבדיקה שנערכה באתר משרד הפנים, וכפי הנראה גם לא התבקשו לכך. שירותי הביוב 

המפרסם את הרשויות להם ניתנה הארכת מועד לגבייה בהתאם לחוק העזר, לא נמצא 

 אישור הארכה לחוק העזר האמור.

כן, יטען המבקש כי החל מהמועדים הנ"ל לא היה בסמכותה של  על .43

המועצה לגבות את התשלומים בעד שירותי הביוב ומכאן כי חובתה של 

 .סמכות בחוסר שנגבו אלו כספים להשיבהמועצה 

לחילופין, לכל הפחות, יטען המבקש כי גם אם יקבע שהיה בסמכותה של המועצה  .44

, הרי שלא היה בסמכותה לעדכן את 1.1.2009 לגבות את אגרת הביוב החל מיום

 התעריפים של אגרת הביוב בהתאם לשינוי בשיעורי המדד.

 למ"ק מים. ₪ 1.72 ך שלסעמד החיוב החוקי לאגרת ביוב על  1.1.2009ליום נכון  .45

 לבקשה זו. כנספח ג'תחשיב ההצמדה למדד מצ"ב 

 פירוט - 7.2009.23כפי ערכם נכון ליום  הביוב שירותי"הקפאת" תעריפי  ,לחילופין .4.ג

  החקיקתי והמארג הרלוונטיות החיקוקים הוראות

ביוב החל  אגרתמבלי לגרוע מטענת המבקש בדבר חוסר הסמכות בגביית לחילופין ו .46

, 23.7.2009, הרי שממילא, החל מיום 1.1.2011והיטל ביוב החל מיום  1.1.2009מיום 

 נקבעה הוראת חוק האוסרת את הצמדת התעריפים מכאן ואילך.

 חוקי העזר  -חקיקת המשנה

חוקק ולגבות תעריפים הפרק השלישי לחוק הביוב קובע את סמכות הרשויות ל ,כאמור .47

 .זה לחוק 35 -ו 17וביתר פירוט סעיפים  בתחום הביוב

 לגבות. המועצהאת הקריטריונים והתעריפים אשר בסמכותה של  יםהעזר קובע יחוק .48

לחוק  10את החיוב בהיטל ביוב וסעיף  קובע ביוב לחוק העזר 2סעיף כמפורט לעיל,  .49

 את החיוב באגרת הביוב. העזר ביוב קובע

 בחקיקת המשנה ם התעריפי להצמדההסמכות  מקור
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אשר וההיטלים ת ואגרה, הוצמדו תעריפי ביוב לחוק העזר 20בהתאם להוראת סעיף  .50

 הראשון ההעלאה יום לפני לאחרונה שפורסם, מדדה עליית בשיעורביוב בחוק העזר 

 .2005מרץ  בחודש שפורסם המדד לעומת

האגרות וההיטלים אשר , מעודכנים תעריפי ביובלחוק העזר  17בהתאם להוראת סעיף  .51

לפני יום לאחרונה שפורסם  מדדה עליית שיעורלפי לכל חודש  16 -בבחוק העזר 

 שפורסם לאחרונה לפי יום ההעלאה. , לעומת המדדההעלאה

, חלות דוגמת המשיבה על רשויות מקומיות שלא הקימו תאגידי מים וביוב בשטחן .52

 ת.מועצות המקומיומפקודת ה הוראות חוקי העזר הרלוונטיים הנגזרים כאמור לעיל

 תעריפים הצמדתשלא מקיימות את הוראות התאגידים בנושא  הרשויות סמכות הפקעת

 תהכלכלי ההתייעלות חוק -ביוב לשירותי

נקבע לעניין רשויות מקומיות שטרם  12.5.2009 יוםשל הממשלה ב 131בהחלטה מס'  .53

  הקימו תאגיד מים:

 כללים ותעריפים עוד לא נקבעוהוראת מעבר לפיה כל בחקיקה  לקבוע"

לרשות מקומית או לאיגוד ערים למים ולביוב לפי הוראות  למים ולביוב

 הרשות בהחלטה זו, ימשיכו לחול בתחום כאמור התיקון המוצע

לפי כל דין  התעריפים שנקבעו ולביוב למים הערים ובאיגוד  המקומית

רשות   מועצת ;כאמור בהחלטה זו הסמכויות ושהיו בתוקף ערב העברת

 ".מדד שתקבע המים תהיה רשאית לעדכן תעריפים אלה לפי

בגדרי חוק  23.7.2009להחלטת הממשלה המוזכרת לעיל נקבע ביום  בהתאם .54

 ההתייעלות ההוראות הבאות:

חוקי  לחוק ההתייעלות תיקן וביטל את סמכות המועצות לחקוק 74סעיף  54.1

 עזר בתחום משק המים והביוב:

 

, שעניינו ביטל את הפרק השלישי לחוק הביוב ההתייעלותלחוק  75סעיף  54.2

אגרות ביוב והיטל ביוב והסמכות לחקוק חוקי עזר ולגבות מכוחם תעריפים 

 בעד שירותי הביוב.

מסייג את ביטול הסמכות המוחלט  ההתייעלות לחוק' כ בפרק 76 סעיף 54.3

את  לגביית תעריפים בעד שירותי ביובו וקובע הסדר ביניים אשר מקפיא

 :דכון לרשות המיםהתעריפים ומכפיף כל הצמדה וע
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(ג) לחוק ההתייעלות אף חוזר וקובע כי לרשות אין סמכות לקבוע 76סעיף  54.4

 הוראות ו/או עדכונים כלשהם בתעריפי האגרות וההיטלים בתחום הביוב:

 

  

ם או רשות מקומית הפטורה תאגידיה, על רשות מקומית שהפרה את חוק לאמור .55

אגוד ימשיכו לחול עדיין הוראות חוק העזר הרלוונטיות בדבר תעריפי אגרות מחובת ת

עדכונם אולם החלטה בדבר ו. 23.7.2009כפי שהיו בתוקפם ביום והיטלי הביוב הביוב 

למדד, איננה נתונה עוד בסמכותה של הרשות  של התעריפים, לרבות הצמדתם

 המקומית, והועברה למעשה לסמכותה של רשות המים.

סמכות ההצמדה של התעריפים בעד  הפקעת כי פוזיטיבית קובעים אשר הכללים חקיקת

  שירותי ביוב נמשכת 

ביחס לרשויות כדוגמת  2פורסמה הוראת שעה, אשר קובעות בסעיף  31.12.2013ביום  .56

המשיבה, החייבות בהקמת תאגיד מים וטרם עשו כן, כי התעריפים בגין שירותי המים 

באותה רשות ערב תחילתם של  שחלו כדיןוהביוב בתחומן יהיו בגובה התעריפים 
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אופן מפורש, פוזיטיבי, כי אין לרשויות כללים אלה. דהיינו, הכללים שבים וקובעים ב

לחוק ההתייעלות,  76שחייבות להתאגד ולא התאגדו, סמכות כלשהי, מלבד סעיף 

 לעדכן את התעריפים בעד שירותי הביוב.

 להצמיד סמכות לרשותאין  פתחות החקיקה בתחום שירותי הביובהברורה מהת המסקנה

 הפרשנות הראויה -התעריפים את

(ב) הנה ברורה וקובעת כי התעריפים אשר יעמדו 76לשונו של סעיף טען כי י המבקש .57

בתוקף הנם התעריפים אשר היו בתוקף ערב אישור החוק. בהתאם הרי שלא ניתן 

להוסיף על תעריפים אלו כל סכום שהוא כל עוד לא נקבעה הוראה מפורשת בעניין ע"י 

 רשות המים.

(ב) לא ניתן להצמיד את תעריפי החיוב מיום 76לכך הרי שעפ"י הוראת סעיף  בהתאם .58

 .עדכון אשר לא יצא מלפניה -אלא ע"י קבלת עדכון מרשות המים 23.7.2009

 פים בעד שירותי הביוב על הסכומים הבאים:התערי ו עמד, 23.07.2009נכון ליום  .59

 למ"ק מים. ₪ 1.76סך של  -(לנכס שאיננו לתעשייה) ביוב אגרת בגין .59.1

 לבקשה זו. כנספח ד'תחשיב ההצמדה למדד מצ"ב 

לכל  ₪ 8.25לכל מ"ר משטח הבניין וסך של  ₪ 99.04 סך של - ביוב היטל גיןב .59.2

 .מ"ר משטח הקרקע

 לבקשה זו. 2ה'-1כנספחים ה'תחשיבי ההצמדה למדד מצ"ב 

אילו הייתה הרשות מוסמכת, עפ"י הוראת חוק ההתייעלות, להמשיך ולהצמיד  והרי .60

, הרי שלא היה צורך ביוב למדד בהתאם לחוק העזרוהיטל הביוב את אגרת הביוב 

בהוראה לפיה ההצמדה למדד ו/או כל עדכון אחר יתבצעו ע"י רשות המים. פרשנות 

גם לאחר  וההיטל לפיה מוסמכת הרשות להמשיך ולהצמיד את תעריפי האגרה

לחוק ההתייעלות, משמעותה כי המחוקק השחית מילותיו לריק  76חקיקתו של סעיף 

עת קבע כי רשות המים היא המוסמכת לקבוע עדכוני התעריפים למדד. בהתאם, יש 

לבחור במשמעות הפרשנית המקיימת את לשונו של חוק ההתייעלות ולא הופכת אותו 

 מת של הרשויות.למיותר ומתנגש עם סמכותם הקוד

ממילא, אף בהתאם לכללי הפרשנות התכליתית, יש לפרש את הוראות חוק  .61

ההתייעלות כמקנות לרשות המים והביוב ולה בלבד את הזכות לעדכון התעריפים 

לרבות הצמדתם למדד. כאמור, המשיבה פועלת בניגוד לחוק התאגידים עת נמנעת עד 

הוראות הדין. על כן, שלילת סמכותה  היום מלהקים תאגיד מים וביוב כנדרש עפ"י

להמשך הגבייה בהתאם לחוקי העזר והצמדת התעריפים למדד נועדה, בין היתר, 

 לזרזה להקמת תאגיד כנדרש.

כי בתי המשפט קבעו לא אחת כי בדיני מס יש לבחור בפרשנות הפשוטה  עוד יש לציין .62

והמתבקשת מלשונו של החוק הקובע בענייננו כי הצמדה למדד תיעשה ע"י רשות המים 

ולא באמצעות חקיקת חוקי עזר מקומיים ו/או בכל דרך אחרת שהיא. ראה למשל פסק 

וכן  רעננה נ' ראדום רייתעי, 1815/94המ' בו של בית משפט המחוזי בתל אביב דינ

כאשר החוק ניתן לפרשנות הרי  .עיריית רעננה נ' אבידן גדעוני ואח' 4437/05ע"א ב
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אוסרת הוספת  - שגם במקרה זה יש להעדיף את הפרשנות המקילה עם הנישום (קרי

 1966/06בבר"ם (ראה . הפרשי הצמדה לתעריף אגרת הביוב ללא אישור רשות המים)

דיגיטל אקויפמנט  524/89ע"א , ב(בפירוק) נ' עירית כרמיאלהמשביר הישן בע"מ 

 171/84ע"ש , מנהל מס שבח נ. שרבט 156/83בע"א , (דק) בע"מ נ. מדינת ישראל

 ).קרשין נ. עיריית רמת גן 527/92ה"פ ו דיאמנט נ. מנהל מס רכוש

מספר אושרה תביעה דומה כנגד עיריית נהריה  חודשיםין בהקשר זה כי לפני יצו עוד .63

-43017-11 מ"ת בגין המשך הצמדת התעריפים לאחר חוק ההתייעלות וזאת במסגרת

בפסה"ד קבע כבוד השופט גריל באופן ברור כי הצמדת נהריה.  עיריית' נ זיך חנה 12

  התעריפים ללא אישור רשות המים נעשתה בניגוד לדין:

 המים רשות מועצת כי, קובעת וזו ברורה, לעיל כבר כאמור, החוק לשון"

 למחוקק לייחס שאין סבורני, בנוסף. התעריף את שתעדכן היא והביוב

 החוק בהוראת שייקבע מבלי, רשויות לשתי זהה סמכות להעניק כוונה

 רשות רשאית ומתי, סמכותה את להפעיל פלונית רשות רשאית מתי

, בהירות אי להיווצר עלולה אחרת שהרי, סמכותה את להפעיל פלמונית

  ".סמכויות והתנגשות

אמור מעתה, במסגרת חוק ההתייעלות אושרו התעריפים החוקיים כפי  .64

והיטל  כי עדכון תעריף אגרת הביובשהיו נכונים לאותה עת ואולם נקבע 

למדד ו/או בכל דרך אחרת, יתבצע על פי קביעת רשות  הביוב, כהצמדתם

לאמור, כי  קבעה הרשות עדכון שכזה.לעניינו, לא . המים והביוב

כפי שעמדו בתוקפם נכון ליום  העזר, יהתעריפים המצוינים בתוספת לחוק

בגין  צרכניהלחייב את צה עמוההינם התעריפים בגינם רשאית  23.7.2009

 . והיטל ביוב אגרת ביוב

  נוכח הוראות חוק ההתייעלות בתחום שירותי הביוב העזר יחוק ן המוגבלת שלתחולת .5ג.

עולה כי קיימת  ביוב מבחינה מדוקדקת של הוראות חוק ההתייעלות וחוק העזר .65

בין הוראות החוק הנ"ל, לעניין זהות הגורם המוסמך לעדכן את  לכאורה, סתירה

ועל כן יש ליישבה. בעוד חוק ההתייעלות קובע כי  והיטל הביוב תעריפי אגרת הביוב

 העזר, טעונה ההחלטה את אישורו של שר הפנים. ים, על פי חוקמדובר ברשות המי

אגרת ביוב וחוק  של חוק העזר י חוק ההתייעלות נחקק לאחר חקיקתםיצוין כ ראשית, .66

בנק  6821/93. לעניין היחס בין חוק מאוחר לחוק מוקדם, נקבע בע"א העזר היטל ביוב

 :221) 4פ"ד מט( המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי

"כלל יסוד הוא שחוק חדש מסיג מפניו חוק שקדם לו: "וישן מפני חדש 

התאמה בין חוק מאוחר -, כו, י [א]). בסתירה או באיויקראתוציאו" (

לבין חוק מוקדם, ידו של חוק מאוחר על העליונה, וחוק מוקדם ייבטל 
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 LEX POSTERIOR DEROGATכדי הסתירה או אי ההתאמה (

PRIORI :(PRO TANTO".(  

שנית, אין חוק העזר וחוק ההתייעלות ניצבים באותו מדרג נורמטיבי, הואיל ומדובר  .67

 בחוק ובחוק עזר. גם סוגיה זו נדונה בפס"ד מזרחי האמור לעיל, בו נקבע:

המבנה המשפטי יוצא מתוך נקודת הנחה אקסיומטית כי ישנן דרגות "

הסמכות המולידה את הנורמה. שונות של נורמות. כל דרגה מבוססת על 

טול, למשל, את הדוגמה שלנו בדבר חוק וחקיקת משנה (כגון: תקנה). 

החוק מצוי במדרגה נורמאטיבית הגבוהה מן המדרגה הנורמאטיבית של 

התקנה. אין פלא אפוא, כי בהתנגשות בין חוק וחקיקת משנה, כעיקרון, 

קיקת משנה יד החוק על העליונה. בהיעדר הסמכה מפורשת לכך, ח

  ".איננה יכולה לשנות הוראת חוק או לפגוע בה

לעיל, עולה כי הוראותיו של חוק ההתייעלות הן שחלות במקרה נשוא  המפורטלאור  .68

תובענה זו ועל כן, רשות המים היא המוסמכת לעדכן את תעריפי המים לעניין 

 הצמדתם למדד.

בעוד התעריפים שהיו בתוקף זאת ועוד, העובדה כי לשון החוק מדגישה באופן ברור כי  .69

ערב חקיקתו של החוק ימשיכו לחול, ואילו עדכון התעריפים יועבר לאחריותה של 

רשות המים, מלמדת כי בחקיקתו את חוק ההתייעלות היה המחוקק מודע למנגנון 

עדכון תעריפים המופיע בחוקי העזר. על כן ציין המחוקק באופן מפורש וברור את 

עדכון התעריפים לרשות המים. לשון החוק מהווה חלק בלתי סוגית העברת אחריות 

נפרד מהרפורמה במשק המים והביוב המוזכרת לעיל, לפיה מועצת המים בפרט ורשות 

 המים ככלל, הינן המופקדות על נושא במים והביוב.

לחוק  1וסיף ותאמר כי מטרותיו של חוק תאגידי המים מוסדרות בסעיף י המבקש .70

 כדלקמן:

 מטרותיו של חוק זה הן:(א) "

להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים ) 1(

  סבירים ובלא הפליה, בתחום שירותי המים והביוב;

להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב ) 2(

  לצורך השקעות במערכות המים והביוב, הפעלתן ומתן השירותים;

ת במשק המים והביוב, ושיתוף לאפשר גיוס הון להשקעו) 3(

  משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים;

להביא לניהול עסקי, מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב ) 4(

  ברשויות המקומיות;

לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות ) 5(

המים, בריאות הציבור, איכות הסביבה וערכי טבע ונוף ומניעת 

  ם הים והנחלים, ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב;זיהו
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 "שירותים הקשורים במשק המים והביוב. לעודד תחרות במתן) 6(

לעיל עולה כי אחת ממטרות החוק הייתה להפריד את ניהול המים והביוב  המפורטמן  .71

ולהפקידו תחת גוף מקצועי ממשלתי אחד. על  המועצהמשאר התחומים עליהם אמונה 

כן, מתחזקת המסקנה כי רשות המים ולא משרד הפנים תהיה אמונה על עדכון 

התעריפים. זאת ועוד, הואיל וניהול והפיקוח על המים הועבר לרשות המים, בידי 

רשות המים קיימים כלל הנתונים הרלוונטיים לשקילת עדכון תעריפי המים כלפי כל 

ה לפקוד 22בהתאם לכך הרי שגם בסעיף מים בנפרד וכלפי כלל תאגידי המים.  תאגיד

 .נשללה סמכותם של הרשויות להתקין חוקי עזר בנושאי מים וביוב

  התנהגות המשיבה פוגעת בשלטון החוקד. 

הינה רשות מנהלית אשר מחויבת בנורמות של חובת הגינות ותום לב המשיבה  .72

  מוגברים אשר חלים עליה מכח המשפט המנהלי: 

"ההליך המנהלי הוא הדרך בה הולכת הרשות המנהלית כשהיא 

מפעילה את סמכותה. הדרך אמורה להוביל אותה אל תכלית הסמכות, 

טובת הפרט. סימני כלומר, אל טובת הציבור במובן הרחב, הכולל גם את 

הדרך המנחים את הרשות לתכלית זאת, הם ההגינות והיעילות. 

ביהמ"ש קבע לא פעם כי חובה על רשות מנהלית להפעיל את סמכותה 

בדרך הראויה לנאמן שהסמכות הופקדה בידו כדי לשרת את טובת 

הציבור. וכך אמר השופט ברק: " המדינה באמצעות הפועלים בשמה 

יבור, ובידיה הופקד האינטרס הציבורי והנכסים היא הנאמן של הצ

הציבוריים לשם שימוש בהם לטובת הכלל.... מעמד מיוחד זה המטיל 

לב. אסור  -על המדינה חובה לפעול בסבירות ביושר בטוהר לב ובתום

למדינה להפלות לפעול מתוך שרירות, או מתוך חוסר תום לב או להימצא 

(ראה י' ל דבר עליה לפעול בהגינות". במצב של ניגוד עניינים. קיצורו ש

 ).673שם בעמ'  הסמכות המנהליתזמיר בספרו 

נקבע כי חובת  860,853) 3פד מז ( עפרן נ' מינהל מקרקעי ישראל 4422/92בבג"צ  .73

כב' השופטת דורנר  ת היא חובה מחמירה וכך בלשונה שלההגינות של רשות מנהלי

  ;(כתוארה דאז)

שיסודה במעמדה של הרשות כנאמנה  כלפי  - "חובת ההגינות המנהלית

מחמירה יותר מחובת תום הלב הנדרשת מן הפרט. המידה  -הציבור

המחמירה חלה בין אם פועלת הרשות בתחום המשפט האזרחי ובין אם 

 פועלת בתחום המשפט הציבורי".

החלים על רשות  -הפרטי והציבורי -ישנם הבדלי דרגה ומהות בין שני מקורות המשפט .74

רית באשר לחובות תום הלב וההגינות. וכך, חובת הרשות הציבורית לפעול ביושר ציבו

ובהגינות, הנשאבת מהמשפט הציבורי, עולה בחומרתה על זו הנדרשת מן המתקשר 

הפרטי. היא מתחייבת מהיות הרשות נאמן הציבור, ונובעת בין היתר, מקיומם של 
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יון כוחות המאפיינים יחסי אזרח וון הרשות לבין האזרח שאינם יחסי שיחסי מרות בי

 45-46,28) 4פד נה ( הוד אביב בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל 6518/98לאזרח". (ע"א 

, 5, פד נ"ז בנייני ישקו ומקרקעין בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל 3979/01וכן בע"א 

431,423.( 

לעיל עולה באופן ברור ביותר כי לפתחה של הרשות רובצת חובת ההגינות  המפורטמן  .75

המוגברת, יושר לבב וניקיון כפיים. ידוע לכל כי הדרישות שפורטו ביתר פירוט בפסיקת 

בתי המשפט הינן מן המחמירות ביותר. בבוא היום כאשר תידרש פעולתה של הרשות 

תחת בית המשפט, אזי היא תיבחן  לביקורת שיפוטית מסוימת, תחת שבט ביקורתו של

קפדניות ומחמירות יותר מן האדם זכוכית מגדלת ובקנה מידה של נורמות נוקשות, 

 הסביר.  

אגרות והיטלי ביוב לא יעלה על הדעת כי המשיבה תפעל בניגוד להוראות החוק ותגבה  .76

אלו מוהיטל ביוב תעריפים גבוהים יותר של אגרת ביוב ללא אישור כדין ו/או תגבה 

הקבועים בחוק תוך ניצול העובדה כי אי התשלום על ידי התושב עלול להוביל לנקיטת 

 והיטל ביוב הליכי אכיפה וגבייה כנגדו. פעולת המשיבה, אשר גובה תשלומי אגרת ביוב

ביתר ובניגוד לחקיקה ראשית, עומדת בניגוד גמור לכל כללי המנהל הציבורי ומהווה 

 מת התנהגות גבוהה כשם שמצופה מרשות מנהלית. חריגה מהתנהגות נאותה ונור

 תחשיב ההשבה -גביית תשלומים ביתרה. 

 3ו'- 1'בנספחים ו, הן של המבקש והן של חברי הקבוצה מפורטים ההשבהתחשיבי  .77

 לבקשה זו, על פי שלושת התרחישים שפורטו לעיל.

הריבית יש להוסיף את הפרשי ' קש ידגיש כי לסכומים המפורטים בנספחי והמב .78

בהתאם לחוק  ועד ליום ההשבה בפועל וזאת וההצמדה מיום ביצוע התשלומים

 . 1980 –הרשויות המקומיות (הפרשי ריבית והצמדה על תשלומי חובה), התש"ם 

 להשיב את המס שגבתה שלא כדין חובתה של המשיבהו. 

 המבקש ושאר חברי הקבוצה שילמו את תשלום היתר בהתאם לדרישות המשיבה .79

מתוך טעות ומתוך אמונה כנה ואמיתית כי הדרישה לביצוע התשלום הנה חוקית 

קונט לישראל בנק דיס 9657/02ותקינה. ראה בעניין זה את ההלכה כפי שפורטה בע"א 

בו נקבעה חובת ההשבה של רשות מנהלית  164) 6, פ"ד נח (גת -בע"מ נ' עירית קריית

 שלא כדין, וכלשונו של בית המשפט; לנישום כאשר תשלום ארנונה נגבה ביתר ו/או

"לאור האמור המסקנה היא שלא היה ניתן לגבות מהמשיבה בשנת 

משיעור  250%ביחס לנכס בסכום כולל שיעלה על  ארנונהתוספת  1986

. בהתאם לכך, כל חיובי הארנונה ביחס לנכס בשנים 1985החיוב לשנת 

  שלאחר מכן צריכים אף הם להשתנות.

א להשבת סכומים שנגבו ממנו ביתר כארנונה בשל תביעת המערער הי

דין - פרשנות המשיבה את הוראות האישור שלא בהתאם למבואר בפסק

זה. נוכח כל האמור לעיל זכאי המערער להשבת כל הכספים ששילם 
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מעבר למגיע ממנו בגין שנות המס אשר קדמו להגשת תביעתו נגד 

לתשלומים אשר  –נוכח טענת ההתיישנות  –המשיבה, והכוונה היא 

ידי המערער משך שבע השנים שקדמו להגשת התביעה שבה - שולמו על

הדין יערכו ביניהם את ההתחשבנות לפי האמור לעיל, -עסקינן. בעלי

ואת הסכום ששילם המערער מעבר למגיע ממנו תשיב לו המשיבה 

  בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום ועד להשבתו".  

 עיריית ירושלים נ' שירותי בריאות כללית. 546/04בע"א  לאחרונהכן ראה 

 - לעיל מצטרפת חובת ההשבה מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט למפורט .80

, המסדיר את נושא ההשבה, והוא חל גם ביחסים שבין אזרח לרשות מנהלית, 1979

וזו בין הצדדים. אחר, ואין הסכם אחר כאשר אין הוראה מיוחדת לעניין הנדון בחוק 

 לחוק עשיית עושר: 1לשון סעיף 

"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת 

המזכה), חייב להשיב למזכה  -הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן -(להלן

לשלם  - את הזכייה, ואם ההשבה בעניין בלתי אפשרית או בלתי סבירה

 לו את שוויה. 

באה הזכייה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך  אםהיא  אחת

 אחרת."

חובת הרשויות להשיב את הכספים שנגבו על ידן ביתר הינה בגדר חובה עקרונית,  .81

להשיב כספים אשר נגבו  טען כי על המשיבהי מוסרית. המבקש -יסודית ואף מצפונית

לפני שהוגשה  ביתר בכל תנאי, גם במקרים בהם לא נעשה ניסיון לתקוף את החיוב

תביעה להשבת הכספים, ואף כאשר מדובר בתשלום מרצון, ולעניין זה יפים דבריו של 

, מהדורה שנייה, כרך ב', "דיני עשיית עושר ולא במשפט"פרופ' ד. פרידמן בספרו 

  בפרק המתייחס להשבת תשלומי המס: 636בעמ' 

יננה "גם עובדה, כשלעצמה, כשהטעות נוגעת למספר רב של בני אדם, א

צריכה לשמש מכשול להשבה. מדובר בגביית כספים שלא כדין, 

שנעשתה ע"י רשות ציבורית, המצווה להקפיד על רמת התנהגות גבוהה 

ועל כך שגביית המס תעשה בצורה הוגנת ונאותה... שלילת זכות 

ההשבה במקרי תשלום מס שאיננו מגיע, משמעותה שמוטל על האזרח 

נית אליו מצד השלטון. בדיקה כזו עשויה לבדוק כל דרישת תשלום המופ

לחייב קבלת ייעוץ משפטי ובמקרים רבים תהיה כרוכה בהוצאות. ספק 

אם ניתן להצדיק מדיניות משפטית הקובעת עיקרון זה. נראה שגם 

מנקודת ראותן של הרשויות יש לחתור למצב שבו יחוש האזרח 

טעות יחזר לו שהשלטון נוהג עימו ביושר, בידעו שאם יתברר כי נפלה 

  כספו".

טען כי יש להשיב לכל הקבוצה את הכספים מכוח דיני עשיית עושר ולא המבקש י .82

דיני עשיית עושר ולא במשפט מייסדים עצמם על עקרונות במשפט, הרי כבר נאמר: "
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הצדק והיושר הטבעי. הרוח המנשבת בהם היא תחושת המצפון והיושר המורה אותנו 

כי יש למנוע התעשרות לא מוצדקת של ראובן על חשבונו של שמעון. ומכוח תחושת 

ורה עבור צדק עמוקה זו נקבעה חובת השבה בדין ... אם תדרוש הרשות מן היחיד תמ

משפט את - יחייב בית -ניין, תמורה למעלה מן הקבוע בחוקאו, לפי הע - השירות 

הרשות להשיב ליחיד את התמורה ששולמה או את תמורה העודפת על התמורה 

). וכך, כשם רשות העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ 1761/02(ע"א הקבועה בחוק ..." 

צלת במישרין על חובת ההשבה שהדוקטרינה אשר נוצקה בחוק עשיית עושר או

שנקבעה בחוק ספציפי פלוני, כך משפיעים המשפט הציבורי ועקרונות המשטר על 

בבלי נ' בית הדין הרבני  1000/92תחומי פרישתו של חוק עשיית עושר. השוו: בג"ץ 

המועצה המקומית אבו סנאן נ' שר  3991/92; בג"ץ 248-246, 221) 2, פ"ד מח (הגדול

 .238, 234) 3מז (, פ"ד החינוך

לנוכח הפרת ההוראה המפורשת  הפרת חובה חקוקהעילת התביעה נסמכת אף על  .83

כן מדובר בהפרת החובה (ב) לחוק ההתייעלות, כפי שפורט לעיל. 76הקבועה בסעיף 

 ״אין פוגעים בקניינו של אדם.״כבוד האדם וחירותו:  :לחוק יסוד 3 סעיףהקבועה ב

ת טען כי לכל הפחות פועלי המבקש -הרשלנות נסמכת עילת התביעה על עוולת כן .84

תאגידים וחוק הת מהוראותיו הברורות של חוק ומתעלמ המשיבה ברשלנות תוך שהיא

 .ביוב העזר

להשיב למבקש וליתרת  יל, אין מנוס מלקבוע כי על המשיבהולאור המקובץ לע לפיכך .85

חברי הקבוצה את הסכומים ששולם ביתר בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, לכל הפחות 

 .החודשים אשר קדמו למועד הגשת התובענה 24בגין 

 הגשת התביעה כייצוגיתז.  

  הסמכות 

) לחוק תובענות 2((ב)5ינים מנהליים בהתאם לסעיף זו מוגשת לבית המשפט לעני בקשה .86

 .2006 - התשס"וייצוגיות, 

הרי שבית המשפט לעניינים מנהליים הוא הפורום  ,היות והמשיבה הנה רשות מקומית .87

 - לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס 2המתאים לדון בתובענה זו. עפ"י סעיף 

כ"רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים מוגדרת רשות  2000

 ציבוריים על פי דין".אחרים הממלאים תפקידים 

 אשר על כן, בית המשפט המנהלי הוא ביהמ"ש המוסמך לדון בתובענה. .88

  עילת התביעה

(א) לחוק קובע כי התובענה הייצוגית צריכה להיות מוגשת בכפוף לכך 3 סעיף .89

לתוספת השנייה לחוק קובע כי ניתן  11שהתביעה נכללת בתוספת השנייה לחוק. פריט 

"כנגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, של להגיש תביעה בעניינים 

 כאגרה, או תשלום חובה אחר".
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 בניגוד לדין. והיטל אשר נגבובענייננו עסקינן בתשלום חיובי אגרה  .90

  

  תובענות דומות בנושא הנדון

מעיון בפנקס התובענות היצוגיות עולה כי הוגשו עוד מספר תביעות כנגד רשויות אשר  .91

איסור הצמדת התעריף לאחר חוק ההתייעלות וכן במקרים  טרם התאגדו בטענת

מסויימים בטענה בדבר מגבלת גבייה. חלק מן התובענות הוגשו ע"י משרד הח"מ 

 ולרבות התובענות הבאות:

 כרכור. - גדי חזות נ' פרדס חנה 35295-07-14 ת"צ .91.1

 יצחק דבש נ' המועצה המקוית באר יעקב. 60857-06-14ת"צ  .91.2

 אלי אזולאי נ' עיריית נהריה. 57783-06-14ת"צ  .91.3

 עמותת עטרת נ' מועצה מקומית גדרה. 45336-06-14ת"צ  .91.4

 ם סיני נ' המועצה המקומית בני עיי"ש.שונ 28636-05-14ת"צ  .91.5

 ארוילי מנשה נ' מועצה מקומית שהם. 28592-05-14ת"צ  .91.6

  אליהו מליחי נ' המועצה המקומית אליכין. 28529-05-14ת"צ  .91.7

  אופירה נ' מועצה מקומית זכרון יעקב.שאול  11155-03-14ת"צ  .91.8

 סיגלית גני נ' מועצה מקומית גדרה. 26103-01-14ת"צ  .91.9

 מכלוף לוי נ' מועצה מקומית להבים. 15604-01-14ת"צ  .91.10

 סמדר פרץ נ' עיריית קרית מלאכי. 49474-10-13ת"צ  .91.11

 שרון חליפזדה נ' עיריית יהוד מונסון. 32429-09-13ת"צ  .91.12

 אמנון נ' עיריית גבעת שמואל.פרוידמן  48100-09-13ת"צ  .91.13

 אורי שחורי נ' מועצה מקומית באר יעקב. 47336-09-13ת"צ  .91.14

 יואל סלמה נ' עיריית רחובות. 28836-09-13ת"צ  .91.15

 דויד ניסני נ' עיריית אור עקיבא. 22664-09-13ת"צ  .91.16

 יהודה כהן נ' עיריית טירת הכרמל. 8357-09-13ת"צ  .91.17

 נהריה.חנה זיך נ' עיריית  43017-11-12ת"צ  .91.18

 גבריאל רוסנברג נ' עיריית נהריה. 17644-06-12ת"צ  .91.19

 המבקש

עילה  ו) לחוק תובענות ייצוגיות כאדם שיש ל1א)((4המבקש נכלל במסגרת סעיף  .92

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

 קבוצת בני אדם בשם אותה קבוצה. 

) 1((ב)4תנהלות המשיבה כנדרש בסעיף כתוצאה מה המבקש אף הראה נזק שנגרם לו .93

 הנובעת מהפרת האיסור להצמיד את התעריפים בתחום שירותי הביוב. לחוק



19 
 

יש לציין כי חובת הרשות להשיב את הכספים שנגבו ממנה ביתר הינה חובה עקרונית  .94

גם במקרים בהם לא נעשה ניסיון לתקוף את החיוב לפני שהוגשה התביעה  ויסודית

ת הכספים ואף כאשר מדובר בתשלום מרצון. ראה בעניין זה את פסיקתו של להשג

משה רונן נ' מועצת עיריית  1690/01ת"א השופט קלינג בעניין אישור תובענה ייצוגית 

 .בת ים

, בקיאים בתחום המיסוי העירוני ומייצגים נישומים בהליכים רבים בבתי ב"כ המבקש .95

כן באי כוח המבקש הגישו עד כה מספר המשפט בכל הערכאות בתחום זה. כמו 

לרבות פס"ד התקדימי והמנחה  תובענות ייצוגיות כנגד רשויות מקומיות ותאגידי מים

 זיך. החלטת חנהב

  לחוק 8גודלה של הקבוצה מצדיק את אישורה כתביעה ייצוגית כנדרש בסעיף 

חברי הקבוצה נשוא כתב התביעה הינם הבאים בגדר הקבוצה כשם שדורש חוק  .96

ומחויבים עוספיא תובענות ייצוגיות. מדובר במספר רב של ניזוקים אשר הינם תושבי 

ים יותר מהתעריפים הגבוה על פי תעריפים היטל הביובו בתשלום אגרת הביוב

 המותרים.

אשר כל אחד ואחד מהם חויב בתשלום בנסיבות בהן מדובר בקבוצה גדולה של אנשים  .97

בסכום שאינו גבוה באופן יחסי, הדרך היעילה שתאפשר את בירור היטל ואגרה 

הטענות הנה בדרך של תביעה ייצוגית. נראה כי אין כל סיכוי סביר שכל חברי הקבוצה 

 יוכלו להתאגד ולנהל ביחד תובענה משפטית. 

ב אינו יכול לנהל את תביעתו כנגד דגיש כי בנסיבות הנ"ל כל תושב ותושיהמבקש  .98

 בנפרד ואף אין לכך כל צידוק ברמה הכלכלית הכוללת.  ההמשיב

, כאשר מקבצים ומאגדים את כל הניזוקים, האינטרס הכלכלי ויעילות מאידך גיסא .99

הדיון המאוחד במסגרת התובענה הייצוגית מקבלים נופך שונה לחלוטין ומצדיקים 

נה ייצוגית אשר תבחן את הנזק הנגרם לכמות רבה ניהול ההליך במסגרת של תובע

 . ם מהגבייה הבלתי חוקית של המשיבהיביותר של הנפגע

וההיטלים אין כל קושי למסור מידע מדויק בנוגע לסכומי האגרות  היודגש כי למשיב .100

 במהלך השנתיים האחרונות וכן זהות התושבים מהם נגבו סכומים אלו. שנגבו על ידה

לעיל ולאור כל השיקולים הרלוונטיים שפורטו באריכות אין מנוס  המפורט לאור .101

מלקבוע כי ההליך המתאים והנכון ביותר עבור כלל הנישומים הוא ניהול ההליך 

  כתובענה ייצוגית עפ"י חוק תובענות ייצוגיות.    

 הגדרת הקבוצה

ביוב,  ו/או בהיטלהמחויבים באגרת ביוב עוספיא הקבוצה הרלבנטית הינה כל תושבי  .102

 תיים האחרונות בתשלום אגרת ביוב ו/או בתשלום היטל ביוב.אשר חויבו במהלך השנ

התביעה כאמור נערך על דרך האומדנא. לחילופין בית המשפט הנכבד מתבקש  תחשיב .103

 להגדיר את הקבוצה לפי שיקול דעתו.
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 לחוק) 8במחלוקת בנסיבות העניין (סעיף התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה להכרעה 

 תהשאלה המרכזית והעיקרית בתיק זה היא השאלה המשפטית, כלומר האם רשאי .104

שהותר  ים יותר מהתעריפיםהגבוה ביוב בתעריפים והיטל לגבות אגרת ביוב המשיבה

והחל  2009ייה החל משנת בהמגבילות את הג ביוב העזר , הן מכוח הוראות חוקלה

הן מכוח חוק ההתייעלות המונע אפשרות להמשך הצמדת התעריפים החל ו 2011משנת 

להשיב את הכספים אשר  השאלה האם מחויבת המשיבה. כן מתעוררת 2009מיולי 

 אמור משותפת לכלל חברי הקבוצה.גבתה ביתר. שאלה זו כ

טען כי התובענה דנן מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ו/או משפט י המבקש .105

לכלל חברי הקבוצה. כמו כן קיימת אפשרות, יותר מסבירה, כי השאלות  המשותפות

שיעלו במסגרת התובענה יוכרעו לטובת הקבוצה. לכן לאור המקובץ לעיל אין מנוס 

להכרעה במחלוקת  מלקבוע כי הגשת תובענה ייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת

 בנסיבות העניין.

 סיכויי הצלחת התביעה

כי סיכויי ההצלחה במקרה זה טובים מאד; הוראות חוק ההתייעלות  סבור המבקש .106

תשלומים בעד שירותי ביוב לגבות  המועצהאית שהעזר בדבר התעריפים בגינם ר יוחוק

וההיטל הנגבים אינה  האגרה העובדה שתעריפי הינן פשוטות, ברורות וחד משמעיות.

העזר מלמדת כי מדובר  יבחוק ההתייעלות הכלכלית וחוק מתיישבת כלל עם הקבוע

חיוב ללא  את הוראות החוק והטילו ירותית. מקום בו לא קיימה המשיבהקביעה שרב

 סמכות שבדין הרי שאין ולא יכולה להיות מחלוקת בגין חובת ההשבה.

  סכום ההשבה

 24בגין  ₪ 3,185,763.29 סך של ההשבה חושב על דרך האומדנא ומגיע לכדי סכום .107

החודשים שקדמו להגשת התביעה עליהם יש להוסיף הפרשי ריבית והצמדה מיום 

  הגבייה ועד למועד ההשבה בפועל. 

כי סכום התביעה הינו עניין טכני לחלוטין אשר ניתן לבירור מהיר ופשוט  יובהר .108

 יבה אשר מצויים בשליטתה של המשיבה.באמצעות קבלת נתוני אמת מהמש

 לתובעים הייצוגיים שכ"ט עו"ד והגמול

שכ"ט  ם תתקבל התובענה יפסק לב"כ המבקשבית המשפט מתבקש לקבוע כי א .109

  לחוק בתוספת מע"מ כחוק. 23בהתאם להוראות סעיף 

בקביעת גובה שכה"ט יתבקש ביהמ"ש הנכבד לשקף את ההוצאות והמשאבים אשר  .110

 הושקעו בהליך הכנת התובענה כמו גם הסיכון והאחריות בייצוג בתובענה מסוג זה. 

פיצוי הולם בהתאם להוראות  ת המשפט מתבקש לפסוק לטובת המבקשזאת ועוד, בי .111

 .לחוק 22

 סיכום. ח
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לגופו של עניין, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כאמור בבקשה זו, בהתחשב בכל  .112

 8מסכת ההליכים שתוארה ופורטה לעיל ולאשר את התובענה כייצוגית בהתאם לסעיף 

לחוק. כמו כן יתבקש בית המשפט לפסוק את הסעדים כפי שפורטו ברישא הבקשה 

 דנן.

 בקשה זו נתמכת בתצהיר מטעם המבקש. .113

כתובענה ייצוגית ולחייב כן מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הבקשה  אשר על .114

 בהוצאות בקשה זו לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.  את המשיבה

  
  
  
  

  משה ואנונו, עו"ד
  ב"כ המבקש

 


