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בתוספת הפרשי ריבית והצמדה  ,₪ 1,928,682 -הסעד המבוקש לכלל חברי הקבוצה: השבה של כ

, עד למועד 1980 - על פי חוק רשויות מקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם

התובענות לחוק  9ההשבה או כל סכום אחר אשר יפסוק בית המשפט הנכבד בהתאם לסעיף 

  ").חוק תובענות ייצוגיות(להלן: " 2006 -הייצוגיות תשס"ו

  ₪. 47.14גובה התביעה האישית: 

  בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את התביעה שהוגשה בתיק זה, המצורפת לבקשה זו 

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

  את הסעדים הבאים: תהכל כפי שיפורט בהמשך. מטרתה של התובענה הינה להעניק למבקש

על חזקה  לה אשר הודיעו ולחייב נישומיםלקבוע כי המשיבה אינה רשאית להמשיך  .1

            והחל מתחילתו של החודש בגין חודש מלא לחודש הקלנדרי 15 -ל 2 -בנכס בין ה

בת ין ולכל היותר לקבוע כי הנה מחוי. לחילופושלא כדין ביתר םלחייבבכך ו, בחודש) 1(

על תחילת הנישום/מה ודיע יום בו הבהתאם ל תחום שיפוטההנכסים ברחבי לחייב את 

 .בנכס החזקתו

להורות למשיבה על השבת הסך האמור בבקשה בתוספת ריבית והצמדה לפי חוק  .2

ו/או כל  1980 -והצמדה על תשלומי חובה), התש"ם הרשויות המקומיות (הפרשי ריבית

 סכום אחר שיפסוק בית המשפט.



   
  
  
  

    

תהיה זכאית  תשוע כי אם תתקבל התביעה ב"כ המבקבית המשפט הנכבד מתבקש לקב .3

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

 תובענות ייצוגיות לחוק 23שיקול דעתו של בית המשפט הנכבד, הכל כאמור בסעיף 

 22 וד בהתאם להוראות סעיףגמול מיוחד ושכר עיד תהייצוגי תהתובע/ תולפסוק למבקש

  .תובענות ייצוגיות לחוק

 התביעה בתמצית  .א

היא גובה מתושביה  לפיהשל המשיבה התנהלותה הבלתי חוקית עניינה של תובענה זו ב .4

המתחילים להחזיק מחייבת נישומים ביתר כאשר היא  ארנונה ואגרת שמירהתשלומי 

 1החל מתחילת החודש (באופן אפריורי  חודש קלנדריכל ל 15 -ל   2- ה בנכס בין

ולא בהתאם בגין חודש מלא באופן פסול מעיקרו הללו  בכך מחויבים הנישומים .לחודש)

שהותם במהלך החודש הראשון ל ,בפועל םבהם החזיקו בנכסהמדויקים ימים מס' הל

  .נכסב

ן יש לפיהפקודת העיריות קביעה זו עומדת בניגוד להוראות המחוקק בחוק ההסדרים וב

יודגש כי ממילא לא מתגבש כל חיוב . בו ההחזק החל מתחילת מחזיק בנכסלחייב 

רשות המקומית (ובענייננו הולכן אין  ,בנכס חזקהלנישום אשר לא הודיע על תחילת 

קבוע תחילת אכלוס של נישום על דעת עצמה ל"להמציא את הגלגל" רשאית  המשיבה)

בקליפת האגוז,  .כלל בגין ימים/ תקופה בה הנכס לא היה בחזקתוחייבו ובוודאי שלא ל

  מהותה של תביעה כה צודקת זו.זו 

  הרשות פעמיים: וטאתח,  כמצוין לעיל, ה הבלתי חוקית של המשיבההתנהלותב .5

 מיישמת בספרימעדכנת ווכך גם על דעתה בלבד,  ,משיבהקובעת ה, עת פעם אחת .6

החל מתחילת החודש, באופן שגוי ובלתי נכון הנו  תחילת אכלוס הנכס, כי העירייה

  פיזית.  -מבחינה עובדתית

ממילא  באופן קבוע מתחילת החודש ובכךאת הנישום  המשיבהמחייבת , עת פעם שנייה .7

 .בפועלבנכס  החזיקלא שהה ולא  ימים שהואבגין הוא מחויב 

בחוסר ה נגועה בחוסר חוקיות ואף משיבשל ה המתוארת אשר על כן, שיטת חיוב .8

סבירות קיצוני ובית המשפט הנכבד יתבקש על כן לאשר בקשה זו ולהתיר הגשתה של 

  התובענה כנגד המשיבה.

ניתנה החלטתה של  12/5/14ביום ולפני זמן לא רב כבר בשלב זה יש להוסיף ולציין כי  .9

 עדינה בן נון נ' עיריית רחובות 63431-12-13(מרכז)  בת"צ נד"ב .מכב' השופטת 

). ביהמ"ש קבע "בן נוןפס"ד (להלן: " בתובענה זהה שהוגשה נגד עיריית רחובות

 "מגשימה את כל מטרות החוקאשר תובענה ראויה "היא  והתובענה שלפניכי בהחלטתו 

  .רחובות)עיריית אישר את הודעת החדילה שהגישה הרשות ( ובסופה



   
  
  
  

    

תמ ניתנה החלטתו של כב' השופט א. קיסרי ב 12/2/13יש לציין כי עוד קודם לכן ביום 

ובה ) פרבר" -"פס"ד חן(להלן:   פרבר נ' עיריית חיפה-גילי חן 38632-07-12(חי') 

  אושרה הודעת החדילה של עיריית חיפה אף היא בתובענה זהה. 

  הצדדים לתביעה  .ב

לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים,  2המשיבה הינה רשות מקומית כהגדרתה בסעיף  .10

 ") והינה רשות ציבורית.חוק בתי משפט לעניינים מנהליים(להלן: " 2000 -תש"ם

מספר   ושאבנכס הרשום בספרי המשיבה כנ 5/1/13החל מיום  החזיקה תהמבקש .11

 22/6נחל צלמון ") המצוי ברחוב הנכס(להלן: " 307398008מס' משלם  15902200060

כל דירה בתעריף " מ"ר 103.17בתחום שיפוטה של המשיבה. הנכס מחויב לפי שטח של 

 ).130" (קוד אחרת 

 אשר נקבע באופן שרירותי  לחיוב הנכסתחילת מועד  המשיבה דפיסילת ובהתאם ,בפועל .12

  .1/1/13הינו  ל ידהע

 ברורות:י עובדות תמעיון בתדפיסים עולות מאליהן ש

, 1/1/13לפי יום המבקשת בנכס  החזקתאת תחילת שלא כדין  עדכנה המשיבה  .א

 ימים קודם לתחילת החזקה האמתית של המבקשת בנכס. 4דהיינו 

 4 ,שלא כדין וביתר, וזאת 1/1/13החל מיום את המבקשת  החלה לחייבהמשיבה   .ב

 ).5/1/13ימים לפני המועד האמתי בו החלה להחזיק בנכס (

  .בקשה זול 'א כנספח ב"מצ בנכס ארנונה ואגרת השמירהה שלהחשבון התקופתי  העתק

  .לבקשה זו 'ב כנספח ב"מצ דפיסי המשיבה שהופקו ביחס לנכסמת העתק

ארנונה הקבוצה מורכבת מנישומים להם נכס בתחום שיפוטה של המשיבה ואשר חויבו ב .13

חרף העובדה לחודש)  1- (והחל מיום ה גין חודש מלאבגין נכסיהם ב ואגרת שמירה

, זאת עקב לחודש הקלנדרי 15-ל 2-שהחלו להחזיק בנכס רק במהלך התקופה שבין ה

הנהוגה בידי המשיבה מזה שנים רבות. בהתאם לחוק התובענות ' יםימ'עיגול שיטת 

החודשים  24הייצוגיות, המשיבה נדרשת להשיב את הסכומים שנגבו ביתר בגין 

בו בגין התקופה שמיום הגשת התובענה ועד ליום ד הגשת התובענה וכן הקודמים למוע

 תחדל המשיבה מלעשות כן.

 התשתית העובדתית  .ג

הסכם ) "השוכרים"(להלן גם: כרתה המבקשת ובן זוגה מר רוני שוורץ  21/12/12ביום  .14

 ) עם בעלי הזכויות בנכס"ההסכם"או  "הסכם השכירות"שכירות בלתי מוגנת (להלן: 

 .)"המשכירים"(להלן: 



   
  
  
  

    

 לבקשה זו. כנספח ג'חלק רלבנטי מהסכם השכירות מצ"ב  •

ביום שוכרים להסכם השכירות נקבע מפורשות כי הנכס יימסר ל 5.1בהתאם לסע'  .15

תקופת עוד נקבע בהסכם כי . "תקופת המסירה" כפי שנוסח בהסכם הוא ,5/1/13

 . 30/6/14תימשך עד ליום השכירות 

 ואכן, כפי שסוכם כך קרה בפועל.  .16

 .השוכרים נכנסו לנכס והחלו להחזיק בו 5/1/13ביום  .17

במועד סמוך ביותר לתחילת החזקה בנכס, ולמעשה עוד באותו השבוע בו נכנסו  .18

המבקשת ובן זוגה לנכס, ניגשה המבקשת למשרדי אגף השומה של המשיבה כשהיא 

"מצוידת" בכל המסמכים הרלבנטיים כגון: חוזה שכירות, מוני חשמל ומים ועוד 

 .5/1/13החל מיום נכס בדבר תחילת החזקתם על והודיעה 

באופן שגוי ולא ברור החליטה המשיבה לעדכן את תחילת חזקת השוכרים בנכס החל  .19

 וכך גם לחייבם. 1/1/13מיום 

אופציית לאחרונה בתם תקופת השכירות החליטו השוכרים שלא לממש את תקופת  .20

 והם עזבו את הנכס.הארכת השכירות 

, ניקר חשד בלב פס"ד בן נוןהתוודעותה ל, ובעקבות לאחרונה בטרם עזבה את הנכס .21

החל מתחילת  בנכס החזיקהביחס לתקופה האמתית בה  חויבה ביתרהמבקשת כי היא 

החליטה באמצעות משרד הח"מ לבדוק את אופן ומועד החיוב היא ו החזקה בו,

 .תחלתי שהושת עליההה

 התוצאה לא איחרה לבוא. .22

 1/131/כי המשיבה החלה לחייב את הנכס החל מיום  בעלילמבדיקה שנערכה התברר  .23

. עובדה זו נלמדה היטב עם קבלת תדפיסי תנועות החשבון 1/135/במקום מיום 

 המתייחסות לנכס שהועברו מהמשיבה.

המבקשת הוחלט  לא יהא כל סייג בעמדתהממצא הנ"ל ולמען לצורך אישוש וביסוס  .24

 ומועד תחילת החיוב של הנכס.לנציגי המשיבה לבדיקת אופן בשנית,  ,לפנות

  גם במקרה זה התוצאה לא איחרה לבוא. .25

 של המבקשת, וזאת כדין וביתר אהמשיבה והצגת הטענה בדבר חיוב של בפניה לנציג .26

 ,2013בתחילת חודש ינואר  חיובם של מס' ימים בהם לא החזיקה המבקשת בנכסבשל 

 הושב על ידו כך:



   
  
  
  

    

צריכה להתקזז עם בעל הדירה שהשכיר לה או עם השוכרים לפני על  תתושב"ה

 "חמישה ימים

הטענה בדבר  את אף מנסה להפריךהמשיבה אין כי  למדה המבקשתמהתשובה הנ"ל 

 וכי יש לנציגיה פתרונות יצירתיים. אשר נעשה בשיטת "עיגול ימים" המבקשת חיוב

ובאמתחתו תשובה  עצם הטענהכיר את התקבל הרושם כי נציג המשיבה ה, למעשה

  . מיידית ומקורית לה

 מבקשת כי הטענה  נשוא הבקשה דנן,  טענת המבקשת התחזקה יותר ויותר לאור זאת

  בקשה זו. תלקבל. כן התחזק הצורך המיידי חויבה ביתר ובניגוד לדין

מבחן השכל הישר והפשוט רק עולה בקנה אחד עם איננה  טענתה של המבקשת יובהר כי .27

 נשענת היא על אדנים משפטיים מוצקים, כפי שיובא להלן: אף  אלא

 נורמטיבית -משפטיתהמסגרת ה  .ד

את המחזיק ומיום תחילת בהתאם להוראות הדין הרשות מוסמכת לחייב . 1ד.

 החזקה בלבד

היא גובה מתושביה  לפיהתובענה זו בהתנהלותה הבלתי חוקית של המשיבה ב עסקינן .28

 .ביתרשלא כדין ו ארנונה ואגרת שמירהתשלומי 

טווח ב םנישומים המתחילים להחזיק בנכס המשיבה מחייבת התנהלות זו באה לידי ביטוי עת

            החל מתחילת החודש באופן אסור ובלתי חוקי, חודש קלנדריל  15 -ל 2 -ה יןהימים ב

  . לחודש) 1(

נישומים אשר הודיעו לראשונה על תחילת חזקה בנכס (ולא בראשון בכך מחייבת המשיבה 

בפועל ולא בהתאם לימים בהם החזיקו הנישומים , בגין חודש מלאתמידית ומראש לחודש) 

 . החודש הראשון לאכלוס הנכס , כאמור,בנכסם במהלך

בתחילת  שלאלישנא אחרינא: למעשה המשיבה מחייבת כל נישום שמתחיל להחזיק בנכסו  .29

במקרה מעין זה, הוא המקרה לחודש) משל החזיק בנכס מהראשון לחודש.  1החודש (

 .לא החזיק בנכס בגין פרק זמן שהמחזיקמטילה המשיבה חיוב  בענייננו,

, נראה כי עילת התביעה ברורה מאליה וכאמור אף בהתאם למבחן השכל הישר לאור זאת .30

 קין.ובלתי ת פסולנראה כי המשיבה פועלת באופן 

 מה מלאכת הצגת הטענה מטעם המבקשת בפני בית המשפט הנכבד.אך בכך לא ת .31

סותרת את הוראות אף ורות הבאות תוכיח המבקשת כיצד התנהלות המשיבה במקרה דנן בש .32

 , כדלהלן:הדין החל והרלבנטי לענייננו



   
  
  
  

    

-התשנ"ג, חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)ל (א)8סעיף  .33

על  קובע כי מועצה תטיל מדי שנת כספים, ארנונה כללית )"חוק ההסדרים" (להלן: 1992

 .בידי המחזיק בנכס ארנונה זו תשולםוהנכסים בתחומה שאינם אדמת בניין, 

פקודת ל 269בסעיף לחוק ההסדרים להגדרה המצויה  7סעיף בנושא המונח "מחזיק" מפנה  .34

  .)"פקודת העיריות"[נוסח חדש] (להלן:  העיריות

 קובעת קצרות כי:  פקודת העיריותל 269בסעיף הגדרת "מחזיק"  .35

  ".למעט דייר משנה -'מחזיק' "

בשל העובדה כי נקבע שההגדרה הנ"ל הנה בלתי ממצה הובא מס' פעמים בפסיקה כי המונח  .36

כאשר יחול לצדה של ההגדרה בפקודת העיריות הנ"ל  פקודת העיריותל 1בסעיף ש"מחזיק" 

מסייגת מההגדרה הכללית "דייר  269שבסעיף חלה באופן כללי, וההגדרה  1שבסעיף ההגדרה 

 רע"א; עיריית ראשון לציון נ' עו"ד ישראל וינבוים 7037/00רע"א ין זה יבענ משנה" (ר'

  ). 4.2.2007, [פורסם בנבו](משרד הבריאות נ' עיריית ראשון לציון  -מדינת ישראל  9813/03

  כך:  פקודת העיריותל 1בסעיף המונח "מחזיק" מוגדר  .37

כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר  אדם המחזיק למעשה בנכס -"מחזיק" 

  ;בבית מלון או בפנסיון

 וחדילתו רישומו אופןבבהירות נקבע לפקודת העיריות  326 -ו 325סעיפים , במסגרת בהמשך .38

  בספרי העירייה. לשון הפקודה: "מחזיקה"של 

ביום מן הימים להיות בעלם או מחזיקם של קרקע או של בנין שהוא חב חדל אדם . 325"

בכתב לעיריה ך ימסור הוא או נציגו הודעה על כוראות הפקודה, נה לפי העליהם בארנו

יעורי שב ותוב; אין האמור גורע מחםספיוולאחר מכן לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נ

  ונה המגיעים מלפני מסירת ההודעה.נהאר

   

של נכס שמשתלמת עליו ארנונה, יהא חייב בכל שיעורי  או מחזיקו. נעשה אדם בעלו 326" 

, אלא שאם היתה כאן של הנכסלאחר שנעשה בעל או מחזיק הארנונה המגיעים ממנו 

ואם היתה כאן השכרה לתקופה  ―חייבים המוכר או המעביר או נציגיהםמכירה או העברה 

למסור לעיריה הודעה על העסקה כאמור, ובה  ―חייבים המשכיר או נציגו  של שנה או יותר

, יפרשו שמו של הקונה, הנעבר או השוכר; כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר

המעביר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה, הנעבר או השוכר היו חייבים לשלם ולא 

 בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בארנונה."שילמו. 

לפקודת העיריות) הנן פשוטות  325, 325, 1אמור מעתה, הוראות החוק (ס'  .39

 י הארנונה לאחריהא חייב בכל שיעוראדם המחזיק בפועל הנכס  -וברורות



   
  
  
  

    

בכתב  לאחר שחדל להחזיק בנכס ימסור הודעה .שנעשה בעל או מחזיק בנכס

 ולא יהיה חייב יותר בארנונה. לעירייה

הדברים דומים אף בנושא אגרת השמירה של המשיבה, אשר מחויבים מכוח חוקי העזר של  .40

 הרשות:

  :קובע 2000 -אגרת שמירה), התש"ס(רעות  -חוק עזר למכביםל 1סעיף  .41

  ;1950 -א"התשי( א, ) המקומיות המועצות בצו כמשמעותו -"נכס"

 המועצה בתחום, בבניה במבנה לרבות, בנכס בפועל המחזיק תאגיד או אדם -"מחזיק"

  ".בפנסיון או מלון בבית הגר אדם למעט, אחר באופן או כשוכר, כחוכר, כבעל

 :לחוק העזר קובע 4 סעיף .42

  האגרה סכום

 המרבי הארנונה לסכום פלונית בשנה בנכס ממחזיק הנגבה הארנונה סכום הגיע לא(א)  4.

 הארנונה סכום -  להלן( שבהחזקתו נכס אותו לגבי שנה באותה לתשלום כדין שנקבע

 לפי, בתוספת שנקבעו ובמועדים בסכומים אגרה למועצה מחזיק אותו ישלם, )המרבי

 נכס אותו בעד יחד וכאגרה כארנונה למועצה מחזיק שישלם התשלום שסכום ובלבד, יןיהענ

  . שנה באותה נכס אותו לגבי שנקבע המרבי הארנונה סכום על יעלה לא, פלונית בשנה

 בשנה מחזיק שבהחזקת נכס אותו לגבי ארנונה לתשלום מרבי סכום דין פי על נקבע לא(ב) 

  בתוספת שנקבעו ובמועדים בסכומים האגרה את למועצה המחזיק ישלם, פלונית

, 1996-שירותי שמירה), התשנ"ון (בחוק עזר למודיעי שימוש עושה אף המשיבה כי לציין יש .43

לחוק העזר כי מחזיק ישלם  4אשר קובע הסדר נורמטיבי דומה לאמור מעלה הקובע בסעיף 

רים ובמועדים כפי שנקבעו למועצה אגרה בשל נכס או מבנה בתהליך בנייה שבאחזקתו, בשיעו

 בתוספת.

יוצא אפוא כי אין בסמכותה של הרשות  -לאו למד את ההן"ה"מכלל  המבקשת תטען כי .44

בנוסף, אין  עוד בטרם הפך למחזיק של נכס. ארנונה ואגרת שמירהאדם בשיעורי לחייב 

  בסמכותה של הרשות לחייה לאחר שחדל אדם להחזיק בנכס והודיע על זה.

 דין לחוד ומציאות לחוד. ,בענייננוואולם,  .45

 בהתאם פועלת הנלמדת מפורשות אף מתדפיסיה, המשיבה בחוסר סמכות חוקית כאמור 

  נישומים עוד בטרם החלו להחזיק בנכס.ומחייבת  ימים"עיגול ה"שיטת ל



   
  
  
  

    

ארנונה יקבל הודעת תשלום  13/2/14אדם שהחל להחזיק לראשונה בנכס ביום כך, לדוגמא,  .46

,  2014עבור כל חודש פברואר מלא ,  בגין חודשדהיינו  1/2/14המחושבת מיום  ואגרת שמירה

 ימים מתחילת חודש זה. 13משך בנכס מבלי שהחזיק 

מחייבת מתחילת החודש אלא במקביל מוסיפה "חטא על המשיבה לא זו בלבד שמעבר לזאת, 

את תחילת ההחזקה בנכס על דעת עצמה (עוד בטרם נכנס הדייר החדש לנכס) פשע" ומעדכנת 

 החודש.מתחילת 

ביחס עודפים  ימיםונישומים אחרים, בתחום שיפוטה של המשיבה ב תהמבקש החויבבדרך זו  .47

 ת, במשך עשרות שנים. המבקשלכל נישום ונישום, אשר מצטברים למאות אלפי שקלים לשנה

 '.ימיםלמשיבה אין סמכות 'לעגל  טען כית

ואגרת ארנונה לא תתכן מחלוקת כי הרשות אינה מוסמכת לגבות ש תטען כי כשם תהמבקש .48

הרי שאין בסמכותה לחייב בגין ימים שלא הוחזקו בגין שטח שאינו קיים בפועל  שמירה

 בפועל!

 .על המבקשת בפועל ו, להלן פירוט חיובי היתר שהושתתבהתאם לטענה הראשית של המבקש .49

 :, עפ"י הטענה, יש לחייב החל מיום תחילת החזקה בנכסכפי שצוין

גודל  סוג השטח
  הנכס

מועד 
תחילת 
החיוב 

ע"י 
   המשיבה

תחילת המועד 
הנכון והאמתי 

טענת כלחיוב 
  תהמבקש

ההפרש בין 
תחילת 

מועד חיוב 
המשיבה 

למועד 
  האמתי 

חיוב 
יתר 

בש"ח 
ת לשנ

2013  

  4.86  ימים 4  5/1/13  1/1/13  103.17  כל דירה אחרת
  2.28  ימים 4  5/1/13  1/1/13  ל"ר  מגורים

בשנה (סכומי הקרן ₪  47.14מסתכמת בסך של  תאשר על כן, גביית היתר ביחס למבקש .50

 בלבד).

נתונים בנוגע לסכומי גביית היתר מיתר חברי הקבוצה ועל כן  תיצוין, כי אין בידי המבקש .51

לבקש מבית המשפט הנכבד צו  תהמבקש תלאחר קבלת כתב ההגנה של המשיבה מתעתד

נכסים בתחום שיפוטה, לגילוי מסמכים בכדי לחשוף את גביית היתר של המשיבה כלפי שאר ה

(פורסם בנבו, ניתן  יפעת נ' דלק מוטורס 10052/02רע"א זאת על פי ההלכה שנקבעה בעניין 

 ).3.6.2003ביום 

 (א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט1עומדת עילת ההשבה מכוח סעיף  תלפיכך, למבקש .52

נזקיות בשל עילות  ת"). כמו כן, עומדות למבקשעשיית עושר(להלן: " 1979 -התשל"ט

) ודיני המשפט 1968 - לפקודת הנזיקין תשכ"ח 63 - ו 35רשלנות, הפרת חובה חקוקה (סעיפים 

 המנהלי.

בו  ארבעת הימים שבעת חיובה את הנכס בגיןגם אם תטען המשיבה כי , בשולי הדברים יודגש .53

' המבקשת בנכס עדיין לא פורסמו הודעות החדילה והחלטות בימ"ש כמצוין בסע החזיקהלא 



   
  
  
  

    

לא תוכל המשיבה לנמק באופן משכנע מדוע היא בחרה שלא לזכות את הרי שהנ"ל,  9

 12/2/13אך מיום המבקשת לאחר פרסומה של  החלטת בית המשפט המחוזי הנכבד בחיפה 

- גילי חן 38632-07-12תמ (חי') ב(כחודש וכמה ימים לאחר שהחלה המבקשת להחזיק בנכס)  

הודעת החדילה של עיריית חיפה אף היא בתובענה כאמור ובה אושרה  פרבר נ' עיריית חיפה

 זהה. 

ברי כי יועציה המשפטיים של המשיבה ידעו מהחלטה זו , אך חרף זאת המשיבה מעולם לא 

  וביחס למבקשת בפרט, וחבל. ,שינתה את שיטת חיובה לפי "עיגול ימים" בכלל

 . הרשות מוסמכת לפעול רק עפ"י הסמכה שבדין2ד.

אך ורק מכוח החוק או על "י רשות ציבורית צריכה להיעשות עדגיש כי כל גבייה ת תמבקשה .54

 )4.2.2007(פורסם בנבו, ניתן ביום  מדינת ישראל נ' עיריית ראשון לציון 9813/03ברע"א פיו. 

 נפסק:

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

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

 פיו."- אלא בחוק או על -וכיוצא באלה

מסים, מלוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא משק המדינה קובע: ״ :לחוק יסוד(א) 1 סעיף .55

 .בחוק או על פיו. הוא הדין לגבי אגרות״ יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אלא

סמכויות פרופ' ברכה הגדיר זאת היטב בספרו (ב. ברכה, המשפט המנהלי, חלק ראשון " .56

 ):35עקרון חוקיות המנהל, כרך א' תשמ"ז, עמוד  -", פרק שניהמנהל הציבורי

בית של המשפט המנהלי. רשות מנהלית -הוא האלף המנהל"עקרון חוקיות 

 - נהנית אך מאותן סמכויות שהוענקו לה מכוח דין. ללא הוראת הסמכה בת

תוקף אין בכוחה של הרשות לפעול. הדין הוא אביה מולידה של זו ואין לה אלא 

מה שהראשון קצב לה. התיימרה הרשות לחרוג מהתחום המוקצב, יוצאת היא 

הדין, ומבחינתו של זה מעשיה כמוהם ולא היו. והרי לך, מתחום הכרתו של 

 בקליפת אגוז, עיקרו של המשפט המנהלי."

במקרה דנא, המשיבה הינה רשות ציבורית היונקת סמכותה מאמון הציבור. מכוח זה, חייבת  .57

וחוק העזר בנוגע המשיבה במידה מוגברת של הגינות ויושר. סמכות חקיקת צווי הארנונה 

הוענקה לרשות מכוח חוק ההסדרים והתקנות שתוקנו מכוחו. בהפעלת ירה לשירותי השמ

סמכות זו, חייבת המשיבה, לכל הפחות, להפעילה על פי כלליו ובגדריו של החוק המסמיך 

 ובאופן שיבטא את טובת הציבור במובנה הרחב.

בנבו),  בדבריו של י' זמיר בספרו "הסמכות המנהלית", כרך ב' (תשנ"ו) (פורסםהדבר מתבטא  .58

 :63עמוד 



   
  
  
  

    

"ההליך המנהלי הוא הדרך בה הולכת הרשות המנהלית כשהיא מפעילה את 

אותה את תכלית הסמכות, כלומר, אל טובת  להובילסמכותה. הדרך אמורה 

הציבור במובן הרחב, הכולל גם את טובת הפרט... 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 

נאמן של הציבור, ובידיה הופקד האינטרס באמצעות הפועלים בשמה היא ה

 הציבורי והנכסים הציבוריים לשם שימוש בהם לטובת הכלל"..."

לאור זאת, לא יכול להיות חולק כי המשיבה קיפחה את טובת הציבור ופעלה באופן שאינו  .59

ובפועלה על וחוק העזר שנוגע לשירותי השמירה ראוי ושלא כדין. בחוקקה את צווי הארנונה 

, פעלה המשיבה מעבר לחוסר החוקיות אף בחוסר סבירות, בחוסר הגינות, בחוסר פיהם

 מידתיות ובאופן המנוגד לתקנת הציבור.

 בפועל חזקתוהניתן לחייב מחזיק בנכס רק לאחר שהחל את קבע המחוקק הראשי כי נמרגע ש .60

ביחס לימים ימים ולחייב בגין חודש מלא וממילא לא הוסמכה הרשות לעגל הרי ש בו

 אין הרשות מוסמכת לבצע "עיגול" זה.שהנישום לא החזיק בנכס . 

פעולות המשיבה המתוארות לעיל פגעו גם בזכות הקניין המעוגנות בחוק יסוד כבוד האדם  .61

, הן ביחסים הפנימיים שבין הרשות לאזרח שוויוניותוחירותו וכן פעלה המשיבה בחוסר 

 הנהוג ברשויות מקומיות אחרות.לשיטת העיגול החד צדדי והן באופן 

לפיה בדיני מס יש לבחור בפרשנות  ,לכלל הנ"ל יש להוסיף ולציין את קביעת בתי המשפט .62

לאחר שהחל הנישום הפשוטה והמתבקשת מלשונו של החוק הקובע בענייננו כי החיוב יבוצע 

, 1815/94המ' -ד. ראה למשל פסק דינו של בית משפט המחוזי בתל אביב בלהחזיק בנכס בלב

כאשר החוק  .עיריית רעננה נ' אבידן גדעוני ואח' 4437/05ע"א וכן  רעננה נ' ראדום עיריית

אוסרת  -עם הנישום (קרי המקלהניתן לפרשנות הרי שגם במקרה זה יש להעדיף את הפרשנות 

בבר"ם ראה . הוספת חלקי מטר רבוע לחיוב ולהגדרת יחידת השטח ברת החיוב בארנונה)

דיגיטל אקויפמנט  524/89ע"א , בהמשביר הישן בע"מ (בפירוק) נ' עירית כרמיאל 1966/06

דיאמנט נ.  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 מנהל מס רכוש

  התנהגות המשיבה פוגעת בשלטון החוק  .ה

המשיבה הינה רשות מנהלית, אשר מחויבת בנורמות של חובת הגינות ותום לב מוגברים אשר  .63

  חלים עליה מכח המשפט המנהלי: 

"ההליך המנהלי הוא הדרך בה הולכת הרשות המנהלית כשהיא מפעילה את 

סמכותה. הדרך אמורה להוביל אותה אל תכלית הסמכות, כלומר, אל טובת 

ל גם את טובת הפרט. סימני הדרך המנחים את הציבור במובן הרחב, הכול

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 

ן של הציבור, ובידיה הופקד האינטרס באמצעות הפועלים בשמה היא הנאמ

הציבורי והנכסים הציבוריים לשם שימוש בהם לטובת הכלל.... מעמד מיוחד 

לב.  -זה המטיל על המדינה חובה לפעול בסבירות ביושר בטוהר לב ובתום

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

(ראה י' זמיר בהגינות".  יצורו של דבר עליה לפעולבמצב של ניגוד עניינים. ק

 ).673שם בעמ'  הסמכות המנהליתבספרו 

נקבע כי חובת ההגינות של  860,853) 3פד מז ( עפרן נ' מינהל מקרקעי ישראל 4422/92בבג"צ  .64

  ;רשות מנהלית היא חובה מחמירה וכך בלשונה של כב' השופטת דורנר (כתוארה דאז)

שיסודה במעמדה של הרשות כנאמנה כלפי  -המנהלית"חובת ההגינות 

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

חלה בין אם פועלת הרשות בתחום המשפט האזרחי ובין אם פועלת בתחום 

 המשפט הציבורי".

שות החלים על ר -הפרטי והציבורי -ישנם הבדלי דרגה ומהות בין שני מקורות המשפט .65

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

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

ן היא מתחייבת מהיות הרשות נאמן הציבור, ונובעת בין היתר, מקיומם של יחסי מרות בי

 6518/98ע"א וויון כוחות המאפיינים יחסי אזרח לאזרח" (יחסי שהרשות לבין האזרח שאינם 

בנייני  3979/01בע"א וכן  45-46,28) 4פד נה ( הוד אביב בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל

 ).431,423, 5, פד נ"ז ישקו ומקרקעין בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל

רובצת חובת ההגינות מן האמור לעיל עולה באופן ברור ביותר כי לפתחה של הרשות  .66

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

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

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

 ה מידה של נורמות נוקשות, קפדניות ומחמירות יותר מן האדם הסביר.ובקנ

 גביית היתרתחשיב  - תגביית תשלומים ביתר מהמבקש  .ו

ימים (כאמור לעיל)  4בגין  תחייבה המשיבה את המבקש ,על אף החריגה מהוראות הדין .67

לטענת . אותם ימים "עוגלו" לכדי חיוב של חודש שלםכאשר  הידעל  שבהם הנכס לא הוחזק

 .ביתר ארנונה ואגרת שמירההימים בהם לא החזיקה המבקשת נגבתה ממנה , בגין תהמבקש

החודשים  24לשנה ולפיכך בגין  ₪ 47.14לעיל, המדובר בסך של  49 סעיף כפי שפורט בטבלה ב .68

 .לא כולל הפרשי ריבית והצמדה, ₪ 1,928,682 -האחרונים מדובר בגבייה ביתר בסך של כ

את  תהמשיבה להשיב למבקש ל מעיקרו ועלחיוב זה הינו, לאור המפורט לעיל, בלתי חוקי ובט .69

 הסכומים ששולמו ביתר.



   
  
  
  

    

 חובת ההשבה של המשיבה  .ז

ושאר חברי הקבוצה שילמו את תשלום היתר בהתאם להודעות החיוב מתוך טעות  תהמבקש .70

ומתוך אמונה כנה ואמיתית כי הודעות החיוב שנתקבלו מאת המשיבה חוקיות ותקינות. ראה 

בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' עירית  9657/02בע"א בעניין זה את ההלכה כפי שפורטה 

, בו נקבעה חובת ההשבה של רשות מנהלית לנישום כאשר תשלום 164) 6, פ"ד נח (גת -קריית

 הארנונה נגבה ביתר ו/או שלא כדין, וכלשונו של בית המשפט;

 1986"לאור האמור המסקנה היא שלא היה ניתן לגבות מהמשיבה בשנת 

משיעור החיוב לשנת  250%ביחס לנכס בסכום כולל שיעלה על תוספת ארנונה 

. בהתאם לכך, כל חיובי הארנונה ביחס לנכס בשנים שלאחר מכן צריכים 1985

  אף הם להשתנות.

היא להשבת סכומים שנגבו ממנו ביתר כארנונה בשל פרשנות  המערערתביעת 

כח כל המשיבה את הוראות האישור שלא בהתאם למבואר בפסק דין זה. נו

האמור לעיל זכאי המערער להשבת כל הכספים ששילם מעבר למגיע ממנו בגין 

נוכח טענת  -שנות המס אשר קדמו להגשת תביעתו נגד המשיבה, והכוונה היא

ידי המערער משך שבע השנים - לתשלומים אשר שולמו על -ההתיישנות

הדין יערכו ביניהם את - שקדמו להגשת התביעה שבה עסקינן. בעלי

חשבנות לפי האמור לעיל, ואת הסכום ששילם המערער מעבר למגיע ממנו ההת

תשיב לו המשיבה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום ועד 

  להשבתו".

(פורסם בנבו, ניתן ביום  עיריית ירושלים נ' שירותי בריאות כללית 546/04בע"א ראה  כן .71

20.8.2009(. 

ח חוק עשיית עושר, המסדיר את נושא ההשבה, והוא ולאמור לעיל מצטרפת חובת ההשבה מכ .72

חל גם ביחסים שבין אזרח לרשות המקומית, כאשר אין הוראה מיוחדת לעניין הנדון בחוק 

 לחוק עשיית עושר: 1אחר, ואין הסכם אחר בין הצדדים. וזו לשון סעיף 

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

המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכייה,  - זוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלןה

 לשלם לו את שוויה.  -ואם ההשבה בעניין בלתי אפשרית או בלתי סבירה

 אחת היא אם באה הזכייה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת."

ודית ואף קרונית, יסחובת הרשויות להשיב את הכספים שנגבו על ידן ביתר הינה בגדר חובה ע .73

טען כי על המשיבה להשיב כספים אשר נגבה ביתר בכל תנאי, ת תמוסרית. המבקש -מצפונית

גם במקרים בהם לא נעשה ניסיון לתקוף את החיוב לפני שהוגשה תביעה להשבת הכספים, 

"דיני ואף כאשר מדובר בתשלום מרצון, ולעניין זה יפים דבריו של פרופ' ד. פרידמן בספרו 

בפרק המתייחס להשבת  636, מהדורה שנייה, כרך ב', בעמ' עשיית עושר ולא במשפט"

  תשלומי המס:



   
  
  
  

    

"גם עובדה, כשלעצמה, כשהטעות נוגעת למספר רב של בני אדם, איננה צריכה 

לשמש מכשול להשבה. מדובר בגביית כספים שלא כדין, שנעשתה ע"י רשות 

הה ועל כך שגביית המס ציבורית, המצווה להקפיד על רמת התנהגות גבו

תעשה בצורה הוגנת ונאותה... שלילת זכות ההשבה במקרי תשלום מס שאיננו 

מגיע, משמעותה שמוטל על האזרח לבדוק כל דרישת תשלום המופנית אליו 

מצד השלטון. בדיקה כזו עשויה לחייב קבלת ייעוץ משפטי ובמקרים רבים 

ניות משפטית הקובעת תהיה כרוכה בהוצאות. ספק אם ניתן להצדיק מדי

עיקרון זה. נראה שגם מנקודת ראותן של הרשויות יש לחתור למצב שבו יחוש 

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

  כספו".

טען כי יש להשיב לכל הקבוצה את הכספים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, ת תהמבקש .74

י עשיית עושר ולא במשפט מייסדים עצמם על עקרונות הצדק והיושר הרי כבר נאמר: "דינ

הטבעי. הרוח המנשבת בהם היא תחושת המצפון והיושר המורה אותנו כי יש למנוע 

התעשרות לא מוצדקת של ראובן על חשבונו של שמעון. ומכוח תחושת צדק עמוקה זו נקבעה 

או, לפי העניין,  -עבור השירותחובת השבה בדין... אם תדרוש הרשות מן היחיד תמורה 

יחייב בית משפט את הרשות להשיב ליחיד את התמורה  -תמורה למעלה מן הקבוע בחוק

רשות  1761/02ע"א ששולמה או את תמורה העודפת על התמורה הקבועה בחוק..." (

). וכך, כשם )20.2.2006 (פורסם בנבו, ניתן ביום העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ

שהדוקטרינה אשר נוצקה בחוק עשיית עושר אוצלת במישרין על חובת ההשבה שנקבעה בחוק 

ספציפי פלוני, כך משפיעים המשפט הציבורי ועקרונות המשטר על תחומי פרישתו של חוק 

-248, 221) 2, פ"ד מח (בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול 1000/92בג"ץ עשיית עושר. השוו: 

 . 238, 234) 3, פ"ד מז (המועצה המקומית אבו סנאן נ' שר החינוך 3991/92 ; בג"ץ246

וליתר חברי  תמלקבוע כי על המשיבה להשיב למבקשלפיכך, ולאור המקובץ לעיל, אין מנוס  .75

הקבוצה את הסכום ששולם ביתר בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, כאמור בחוק רשויות 

החודשים אשר  24, בגין 1980 -י חובה), תש"םמקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומ

 קדמו למועד הגשת התובענה.

  הגשת התביעה כייצוגית  .ח

  הסמכות

) לחוק בתי משפט לעניינים 3(5סמכות בית משפט זה לדון בתובענה זו מעוגנת בסעיף  .76

מנהליים המפנה לתוספת השלישית בו. הסמכות העניינית לדון בתובענה כגון זו מנויה בסעיף 

 לתוספת השלישית: 1

  ."2006 -) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו2(ב)(5"תביעה כאמור בסעיף 

) לחוק תובענות ייצוגיות מקנה סמכות לבית משפט לעניינים מנהליים לדון 2(ב)(5סעיף  .77

 בתביעה ייצוגית כנגד רשות:



   
  
  
  

    

"בקשה לאישור נגד רשות בתביעה שעילתה החלטה של הרשות ושהסעד 

פיצויים או השבה, לרבות השבת סכומים שגבתה הרשות  המבוקש בה הוא

כמס, אגרה או תשלום חובה אחר, תוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים; 

לחוק בתי משפט  2כהגדרתה בסעיף  -בסעיף קטן זה, "החלטה של רשות"

  לעניינים מנהליים.".

  עילת התביעה

, קובע כי התובענה הייצוגית צריכה להיות 2006 -(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 3סעיף  .78

לתוספת השנייה לחוק  11מוגשת בכפוף לכך שהתביעה נכללת בתוספת השנייה לחוק. סעיף 

"כנגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, כאגרה, קובע כי ניתן להגיש תביעה: 

 או תשלום חובה אחר".

 אשר נגבה בניגוד לדין. ואגרת שמירהארנונה בענייננו עסקינן בתשלום חיובי  .79

 תהמבקש

) לחוק תובענות ייצוגיות כאדם שיש לו עילה בתביעה 1(א)(4במסגרת סעיף  תנכלל תהמבקש .80

ם קבוצת בני אדם המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט לכלל החברים הנמנים ע

 בשם אותה קבוצה.

) 1(ב)(4כתוצאה מהתנהלות המשיבה כנדרש בסעיף  הנזק שנגרם ל התאף הרא תהמבקש .81

 לחוק תובענות ייצוגיות. 

יש לציין כי חובת הרשות להשיב את הכספים שנגבו ממנה ביתר הינה חובה עקרונית ויסודית  .82

סיון לתקוף את החיוב לפני שהוגשה התביעה להשגת הכספים יגם במקרים בהם לא נעשה נ

ה בעניין זה את פסיקתו של השופט קלינג בעניין אישור ואף כאשר מדובר בתשלום מרצון. רא

, ניתן ביום (פורסם בנבו משה רונן נ' מועצת עיריית בת ים 1690/01ת"א תובענה ייצוגית 

10.2.2003(. 

, אף היא הנה בקיאה בתחום המיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה בפרט ואף תב"כ המבקש .83

בבתי המשפט בכל הערכאות בתחום זה לרבות יצגה ומייצגת נישומים בהליכים רבים י

 במסגרת תובענות ייצוגיות.

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

חברי הקבוצה נשוא כתב התביעה הינם הבאים בגדר הקבוצה כשם שדורש חוק תובענות   .84

אשר  ריית מודיעין מכבים רעותעיייצוגיות. מדובר במספר רב של ניזוקים אשר הינם תושבי 

 עבור ימים בהם כלל לא החזיקו בנכס וחרף זאת חויבו  ארנונה ואגרת שמירהחויבו בתשלום 

 בפועל.



   
  
  
  

    

בנסיבות בהן מדובר בקבוצה גדולה של אנשים אשר כל אחד ואחד מהם חויב בתשלום  .85

בסכום שאינו גבוה באופן יחסי, הדרך היעילה שתאפשר את בירור  ארנונה ואגרת שמירה

נראה כי אין כל סיכוי סביר שכל חברי הקבוצה יוכלו נה בדרך של תביעה ייצוגית. הטענות ה

 התאגד ולנהל ביחד תובענה משפטית.ל

דגיש כי בנסיבות הנ"ל כל נישום ונישום אינו יכול לנהל את תביעתו כנגד המשיבה ת תהמבקש .86

 נפרד ואף אין לכך כל צידוק ברמה הכלכלית הכוללת. ב

מאידך גיסא, כאשר מקבצים ומאגדים את כל הניזוקים, האינטרס הכלכלי ויעילות הדיון  .87

המאוחד במסגרת התובענה הייצוגית מקבלים נופך שונה לחלוטין ומצדיקים ניהול ההליך 

רבה ביותר של הנפגעים במסגרת של תובענה ייצוגית אשר תבחן את הנזק הנגרם לכמות 

 מהגבייה הבלתי חוקית של המשיבה. 

ק בנוגע לסכום חיובי היתר שנגבו על ידה יבה אין כל קושי למסור מידע מדוייודגש כי למש .88

במהלך השנתיים האחרונות וכן זהות התושבים מהם נגבו סכומים אלו שכן בידיה מצויים 

 .ארנונה ואגרת שמירהובי התשריטי השטחים של כלל הנכסים אשר עמדו בבסיס חי

ורטו באריכות אין מנוס מלקבוע כי לאור האמור לעיל ולאור כל השיקולים הרלוונטיים שפ .89

ת עפ"י ההליך המתאים והנכון ביותר עבור כלל הנישומים הוא ניהול ההליך כתובענה ייצוגי

  חוק תובענות ייצוגיות.

 הגדרת הקבוצה

מועצה מקומית כסים בתחום שטח שיפוטה של הקבוצה הרלבנטית הינה כל מחזיקי הנ .90

ימים בהם בגין הנכס המוחזק על ידם, עבור  ארנונה ואגרת שמירהבו באשר חוי מבשרת ציון

 .כלל לא החזיקו בנכס וחרף זאת חויבו בפועל

תחשיב התביעה נערך על דרך האומדנא. לחילופין בית המשפט הנכבד מתבקש להגדיר את 

 הקבוצה לפי שיקול דעתו.

 לחוק) 8במחלוקת בנסיבות העניין (סעיף  התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה להכרעה

השאלה המרכזית והעיקרית בתיק זה היא השאלה המשפטית, כלומר האם רשאית הייתה  .91

לחודש  15-ל 2-את הנישומים אשר החלו להחזיק בנכס בטווח הימים בין ההמשיבה לחייב 

כאמור משותפת  . שאלה זוהחזיקו הנכס החל מהראשון לחודשהקלנדרי בגין חודש מלא משל 

 לכלל חברי הקבוצה.

טען כי התובענה דנן מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ו/או משפט המשותפות ת תהמבקש .92

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

ור המקובץ לעיל אין מנוס מלקבוע כי הגשת תובענה התובענה יוכרעו לטובת הקבוצה. לכן לא

 ייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. 



   
  
  
  

    

 סיכויי הצלחת התביעה

כי סיכויי ההצלחה במקרה זה טובים מאד; הוראות חוק ההסדרים ותקנות  הסבור תהמבקש .93

יהא חייב בכל אדם המחזיק בפועל הנכס  ההסדרים הינן פשוטות, ברורות וחד משמעיות.

לאחר שחדל להחזיק  .לאחר שנעשה בעל או מחזיק בנכס ארנונה ואגרת שמירהשיעורי ה

. מקום בו  ארנונה ואגרת שמירהבנכס ימסור הודעה בכתב לעירייה ולא יהיה חייב יותר ב

ולא יכולה פעלה הרשות בניגוד להוראות החוק והטילה חיוב ללא סמכות שבדין הרי שאין 

  להיות מחלוקת בגין חובת ההשבה.

 בן נון סיכויי הצלחת התביעה מקבלים משנה תוקף לנוכח החלטתו של ביהמ"ש הנכבד בפס"ד  .94

 .פרבר - חן ובפס"ד

  סכום ההשבה

, סכום ההשבה חושב על דרך האומדנא ובהסתמך על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .95

  .זו המצ"ב לבקשה ד' בנספחהכל כמפורט 

, 2013בהתבסס על נתוני שנת ₪  964,341בסך של  לפיכך, סכום ההשבה המשוער לשנה הינו .96

   .)רשויות מקומיות (כולל תשלומי ריבית ₪ 1,928,682ולשנתיים סך של 

מהיר ופשוט באמצעות  יובהר כי סכום התביעה הינו עניין טכני לחלוטין אשר ניתן לבירור .97

 קבלת נתוני אמת מהמשיבה אשר מצויים בשליטתה של המשיבה. 

 תהייצוגי תשכ"ט עו"ד והגמול לתובע

שכ"ט בהתאם  תבית המשפט מתבקש לקבוע כי אם תתקבל התובענה יפסק לב"כ המבקש .98

  בתוספת מע"מ כחוק.תובענות ייצוגיות לחוק  23להוראות סעיף 

יתבקש ביהמ"ש הנכבד לשקף את ההוצאות והמשאבים אשר הושקעו  בקביעת גובה שכה"ט .99

כן יש לקחת בהליך הכנת התובענה כמו גם הסיכון והאחריות בייצוג בתובענה מסוג זה. 

סכון העתידי שיגרם לחברי יבחשבון את סכומי ההשבה שיושבו לחברי הקבוצה וכן הח

 הקבוצה כתוצאה מהפסקת הגבייה הבלתי חוקית.

פיצוי הולם בהתאם להוראות  תבית המשפט מתבקש לפסוק לטובת המבקש זאת ועוד, .100

 .תובענות ייצוגיות לחוק 22

 סיכום  .ט

לגופו של עניין, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כאמור בבקשה זו, בהתחשב בכל  .101

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



   
  
  
  

    

בית המשפט לפסוק את הסעדים כפי שפורטו ברישא הבקשה דנן ובנוסף  כמו כן יתבקש .102

 לכך, יתבקש כבוד בית המשפט:

לחייב את המשיבה לגלות את מספר חברי הקבוצה (כפי שהם מוגדרים  .102.1

בבקשה זו וכפי שיקבע בית המשפט הנכבד) במהלך השנתיים שלפני הגשת 

יבו על ידה ביתר בשל שחו ארנונה ואגרת שמירהבקשה זו ולגלות את סכומי ה

 החיוב לפי 'שיטת העיגולים'.

לחייב את המשיבה, בנוסף על החזרת חיובי היתר שקדמו שנתיים להגשת  .102.2

 ארנונה ואגרת שמירהתובענה זו, להשיב לכל חברי הקבוצה את סכומי ה

שיגבו ביתר בפועל מיום הגשת תובענה זו ועד ליום חדילת הגבייה הבלתי 

ד למועד ההחזר או מדה וריבית לפי חוק ההצמדה עחוקית וזאת בצירוף הצ

 של חבר קבוצה שטרם שילם את החיוב באותו האופן.  לזכות את חשבונו

 .תבקשה זו נתמכת בתצהיר מטעם המבקש .103

אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הבקשה כתובענה ייצוגית ולחייב את  .104

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

  

  

  , עו"דמרים זקבך
  תב"כ המבקש

   
 


