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  ___/  10מ  .ת      מרכז משפט המחוזי  הת  יבב
        בשבתו כבית משפט לענייני� מנהליי�

  : בעני�
  
  24964397. ז.עמית ברו� ת. 1
  31781305. ז.רויטל ברו� ת. 2
או /ו ויטש דאו אורי/או רונית פלג ו/ד איתי כה� ו"כ עוה"י ב"ע

 וא/ ורשנברגרהיאו תמי /או דוד שמעונוב ו/עדי מוסקובי� ו
או / ואו ורד כה�/או ליאור הנדי� ו/ואו אס� גורה /ו שלומי אבני
  או איטל אופיר/או ער� פלסר ו/ואלדד פרקש 

  67137 תל אביב 52ח� בגי� מדר� מנ
  י�המבקש         6372520&03 : פקס;6372500&03 :'טל

  

  ד   ג  נ    
  

  רעננהעיריית 
   רעננה6רחוב השוק 

  המשיבה        7610255&09:  פקס7610455&09: 'טל
       

  
   בקשה לאישור תובענה ייצוגית

   ]2006 –ו "תשס,  לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות11לפי סעי� [ 

  

  :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמ�

 &ו "התשס, בהתא� לחוק תובענות ייצוגיות,  כתובענה ייצוגיתהמצורפתלאשר את הגשת התובענה   .א

  ".התובענה: "כתב התביעה ובקשה זו ביחד יכונו להל�").  ייצוגיותחוק תובענות ":להל�  (2006

�  ".כתב התביעה: "העתק כתב התביע המצור� ומסומ� במלי

ידי המשיבה & תכלול את כל מי שחויב על") הקבוצה: "להל�(לקבוע כי הקבוצה בשמה מוגשת התובענה   .ב

שיעור : "להל� (1לי הקבוע בחוקמשיעור העדכו� השנתי הכל בתעריפי� הגבוהי� 2010לשנת בארנונה 

 .את דרישת החיוב השנתית כולה או חלקהושיל� , )"ההעלאה הכללי

   בתעריפי� הגבוהי� ,2010המשיבה גובה ומחייבת את חברי הקבוצה בארנונה לשנת : יאמר מייד

ההעלאה : "להל� ( דבר המהווה העלאה חריגה של הארנונה, מעל שיעור ההעלאה הכללי5.5% ב

. )"השרי�: "להל�( באישור שרי הפני� והאוצר מותניתהעלאה חריגה זו , פי חוק& על .")ההחריג

   .ספק גדול א� תקבלו, השרי�את אישור טר� קיבלה המשיבה 

 :לקבוע כי עילות התובענה ה� כדלקמ�

  ;עילות תביעה מדיני עשיית עושר ולא במשפט  .1

  ;ותגביית תשלומי חובה בניגוד לחוק או בחריגה מסמכ  .2

  ;עילות מתחו� הפרת חובת תו� הלב הכללית  .3

  ;עילות מתחו� המשפטי המנהלי  .4

  ;] חדשחנוס[פי פקודת הנזיקי� &ילות תביעה נזיקיות עלע  .5

                                            
1
  .שיעור העדכו� הכללי המתבררת בהלי� ייצוגישכ� קיימת מחלוקת אודות , ידי המשיבה&כפי שהוא מפורש על 
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, היינו עוולות, המשותפות לקבוצה, לקבוע כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט  .ג

 .2010החל מתחילת שנת , כלפי חברי הקבוצהאו מחדלי� שהמשיבה ביצעה שלא כדי� /מעשי� ו

 :מפורט להל�כ, הצהרתיכספי וסעד לקבוע כי הסעדי� המבוקשי� ה� סעד   .ד

  סעד כספי) 1(

בצירו� הפרשי הצמדה וריבית , השבת כל סכו� שנגבה מחברי הקבוצה מעבר לשיעור ההעלאה הכללי

 : להל�( 1980 –� "תש, ) חובהריבית והפרשי הצמדה על תשלומי(המקומיות בהתא� לחוק הרשויות 

   )."ריביתהחוק "

 י�דחה טענת המבקשיוככל שת,  לההעלאה החריגה או חלק ממנהככל שינת� אישור השרי�, לחילופי�

חייב את המשיבה לשל� את ל, ביחס לליקויי� שנפלו בהחלטה על העלאת הארנונה בשיעור חריג

שלא ממי בכוונתה לגבות כי הצהירה שר הריבית היינו שיעו, האישורמועד י נשגבתה לפ" מחיר הכס�"

 �   .) לחודש0.5% ולחילופי�  לחודש0.75% (ת� האישורמישלמו את ההעלאה החריגה בטר

   נלווהסעד הצהרתי) 2(

כל עוד , מעבר לשיעור ההעלאה הכלליהמשיבה אינה רשאית לחייב ולגבות ארנונה  כי ,לקבוע ולהצהיר

תהא רשאית , א� וככל שינת�, אישור השרי�רק ממועד  וכי רי� אישור השלכ� אישורשלא התקבל 

 )ג� ביחס לתקופה שקדמה לאישור (בגי� ההעלאה החריגה שתאושרחיוב  המשיבה להוציא הודעות

  .כמשמעות� בחוק הריבית" דמי פיגורי�"בגינה ולגבות 

  .צוגיותה זו ונוסחה יפורסמו בהתא� לקבוע בחוק התובענות הייקשרות כי ההחלטה בבוהל  .ה

  . בערכאה זוי�המבקש מ ואת גמול" החי� של המבקש�כוח&וע את שכר טרחת� של באיבקל  .ו

  . הוראות נוספות בדבר הדיו� בתובענה כפי שימצא לנכו� בית המשפט הנכבד�יתל  .ז

 .מ בגינו כדי�"די� ומע&לרבות שכר טרחת עורכי, יו� בבקשה זוהד המשיבות בהוצאות אתייב לח  .ח

 . ביחס לחלק ההצהרתי, רי הקבוצה לפצל את סעדיה� ולחבי�להתיר למבקש  .ט

  .המספרי� בצד הנספחי� או אסמכתאות הינ� מספר� כנספח לבקשה זו

  .אלא א� צוי� אחרת במפורש, כל ההדגשות אינ� במקור

 .בהתא� להדבק הדברי� והקשר�, או לחלופי�/כל הטענות נטענות במצטבר ו

  הצדדי� ותמצית התובענה. א

� היני�המבקש .1 � .תושבי רעננה המחזיקי� בה דירת מגורי

: להל�] (נוסח חדש[ העיריות ודתהינה עירייה המאוגדת בהתא� לפק") העיריה: "להל� ג�(המשיבה  .2

 .ואשר מוסמכת להטיל ארנונה כללית על נכסי� בתחומה") פקודת העיריות"

של כל ה השנתית מדי שנה תעריפי הארנונמתעדכני� , "דיני ההקפאה"המכוני� חיקוקי� בהתא� ל .3

הקבועה אוטומטית בשיעור עדכו� כללי הנגזר מנוסחה , הסיווגי� בצו המסי� של הרשות המקומית

חוק : "להל� (1992&ג"התשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(בחוק הסדרי� במשק המדינה 

במשק המדינה תקנות הסדרי� בכפו� לסייגי� כגו� תעריפי� מרביי� ומזעריי� שנקבעו ב, ")ההסדרי�

 . ומגבלות נוספות")תקנות ההסדרי�: "להל� (2007 &ז"תשס, )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(
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הינו העלאה ,  ובה� ג� המשיבה,לפי שיטת� של הרשויות המקומיות, 2010שיעור העדכו� הכללי לשנת  .4

: לעיל ולהל� (2009 לעומת התעריפי� שהגיעו כדי� בגי� אות� הנכסי� בצו הארנונה לשנת 1.63%של 

 "). שיעור העדכו� הכללי"

את נוסחת העדכו� שנויה במחלוקת המתבררת המקומיות הדר� שבה מפרשות הרשויות יצוי� כי  .5

נקבעה להגשת ש ,יפו&א"לעניני� מינהליי� תמשפט הבקשה אחרת לאישור תובענה ייצוגית בבית ב

 �,  להכריע בשאלה זו בתובענה דכא�אי� צור� כי נדגיש. )רונ�' השופטת ר'  בפני כב134/08. מ.ת(סיכומי

מ� הטע� שא� פסיקת בית המשפט הנכבד בתובענה האחרת תחייב את המשיבה לשנות את שיעור 

בעוד שבתובענה , הרי שתוכל לעשות זאת באמצעות חישוב אריתמטי פשוט, 2010העדכו� הכללי לשנת 

כפי שהוא , שיעור העדכו� הכלליל מעברגה זו ענייננו בגביה בלתי חוקית של ארנונה בהעלאה חרי

 כא� מייצגי� ג� את המבקשי� בתובענה האחרת וא� וככל י�כ המבקש"ב .לשיטתה של המשיבה

יגישו לבית המשפט , כמשמעו בתובענה זו, שתתקבל בה החלטה המשליכה על שיעור העדכו� הכללי

 . הנכבד הודעה מתאימה

6. �) טיאהאוטומ(עריפי הארנונה מעבר לשיעור העדכו� הכללי העלאת ת, בהתא� לחוק ולתקנות ההסדרי

וכ� באישור ,  של כל שנה1.12שהתקבלה עד ליו� , מותנית בהחלטה של מליאת הרשות המקומית

� .בראשית שנת הכספי� שביחס אליה הוא נית� שתחילתו, השרי

 לעומת שנת %5.5של בשיעור  2010 הארנונה לשנת תהחליטה על העלאמועצת הרשות של המשיבה  .7

 .הרקע העובדתי להל�פרוטוקול החלטת המועצה מצור� לתובענה זו ומתואר ביתר הרחבה בפרק . 2009

, ובתנאי נוס-,  שנית� לה אישור השרי�בתנאיארנונה מותרת רק הכל העלאה חריגה בתעריפי , כאמור .8

פרטת את המ, שקוד� למשלוח הבקשה אל השרי� נשלחה הודעה לכל מחזיק בנכס שיושפע ממנה

� . וג� את המשמעות הכספית של השינוי, כוונת העיריה לפנות אל השרי� בבקשה לאישור

, לא קיבלה את אישור השרי� לההעלאה החריגה, המשיבה לא שלחה הודעות כנדרש לחברי הקבוצה

בטר� שנית� לה אישור עוד , בהעלאה החריגה דנ�גובה בפועל את הארנונה דורשת וובכל זאת היא 

   !� לעשות כ�השרי

לא יהיה בכ� כדי לרפא את הגביה , )כולה או חלקה(אפילו א� יינת� אישור השרי� להעלאה החריגה  .9

, לכל אורכופגו� לקוי ושכ� התהלי� הקשור בכ� אצל המשיבה היה , חוקית נשוא התובענה&הבלתי

  .שאישור השרי� לא יוכל לרפאו בדיעבדעד כדי כ� " כרוני"באופ� 

סכו� מעלה את בהיותו , 2010מתחילת שנת הכספי� חול י) א� יינת�(אישור השרי� ש� א ,ודוק היטב .10

וקפו ת ,לפיכ�.  אי� תוק� חוקי לחיוב בהעלאה החריגה,הרי כל עוד שטר� נית�, הארנונה השנתית

  ולארק מיו� הינתנוהוא ,  פיגורי�ריביתלהצמיח חיוב חוקי שיכול לצבור  וכוחו של אישור השרי�

 העונשית בריביתלחייב את חברי הקבוצה רשאית  קל וחומר שהמשיבה לא .שנת הכספי�מתחילת 

 .כפי שהיא מתכוונת לעשות בהתא� לדבריה שלה, 2010מתחילת שנת הכספי� , הקבועה בחוק הריבית
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 לתקופת החיובמתייחס , בהקשר זה"  של אישור השרי� של אישור השרי� של אישור השרי� של אישור השרי�וווותחילתתחילתתחילתתחילת" כי הדיבור ו ידגישי�המבקש  

ולא להקמת חבות  ,)היינו בהצמדה למדד(או לכל היותר שיעורו הריאלי , יולשיעורו הנומינאל

 כפי שמאיימת המשיבה  לשנה(!) 9.38% הנושאת ריבית עונשית צמודה בשיעור של רטרואקטיבית

, לשו� אחר .עד לאישור השרי�ע� תשלו� הסכו� השנוי במחלוקת  למי שבוחר להמתי� לעשות

יר למשיבה לגבות את ההעלאה החריגה ביחס לכל שנת החוק מת, במקרה של אישור השרי�

לאחר אישור ביחס לתקופה שרק לעול� תקו�  "פיגורי�ריבית "אול� החבות המולידה , הכספי�

   .השרי�

, השרי� יאשרו את ההעלאה החריגה שגובה המשיבה מחברי הקבוצהא� שג� , פועל יוצא מכ� הוא

מחיר "עדי� תחוב המשיבה ב, שור הפגו� מיסודו בדבר הלי� האיי�וג� א� תידחה טענת המבקש

  . חוק הריביתי "עפ 6.17% ולחילופי� 9.38%של שנתית  בריבית קרי, שגבתה לפני הינת� האישור" הכס�

חוקית &כל מי שמבקש להימנע מתשלו� התוספת הבלתישכוונתה של המשיבה להשית על , עוד יודגש .11

להשיב את כאשר בכוונתה ,  לשנה9.38% בשיעור של ,ריבית פיגורי� גבוהה ועונשית מתחילת השנה

פירושו כי המשיבה ,  לשנה6.17%בריבית של ) א� תידחה בקשתה אל השרי�(הסכומי� שנגבו ביתר 

בחוסר תו� לב , לפקודת העיריות 202&201פי� בניגוד לסעי,  שלא כדי� מ� הציבור"הלוואה"נוטלת 

  .חוק הריביתבחוקי &בלתיו חסר תו� לב, ש ציניתו� שימו, סימטריי� לרעת הנישו�&ובתנאי� א

מקבל אישור ,  מי שפונה למשיבה ומבקש שלא לשל� את החיוב השנוי במחלוקת נשוא הלי� זהרקא� ו

�שיטה נפסדת זו לנסות ולחסו� הליכי� פרטניי� כנגד תוספת ארנונה . להמתי� עד להחלטת השרי

" זכות הבחירה"יפה המרוקנת מתוכ� את ידי המשיבה בסנקציה חרבלתי מאושרת נעטפה על

ריבית : האינדיבודיאולית שניתנה כביכול למי שפנה וביקש שלא לשל� את הסכומי� נשוא הלי� זה

 !).  לשנה%38.9( לחודש %0.75עונשית רטרואקטיבית בשיעור של 

ט לעומת  במיעותהמשיבה ועוד רשויות מקומיות בודדות שנהגו כמותה נמצאו, י�טב הידוע למבקשילמ .12

אשר בצדק הרכינו ראש� , 2010מרבית הרשויות המקומיות שהחליטו על העלאה חריגה בארנונה לשנת 

   .ידי השרי�& שטר� אושרה על,בפני הוראות החוק וה� נמנעות מלגבות בפועל את ההעלאה החריגה

  .קל וחומר שה� אינ� מאיימות לגבות זאת בתוספת ריבית הפיגורי� העונשית

 נעשתה בחריגה מכל 2010מחברי הקבוצה מתחילת שנת ידי המשיבה &עלונה וגבייתה הטלת הארנ .13

בניגוד מוחלט להוראות החוק וכאשר המשיבה נוהגת כאילו אי� די� ואי� דיי� , מידה מקובלת& אמת

למשיבה זו  .שאינה מוסמכת לגבותמראש ועושה שימוש בכוח השלטוני כדי ליטול כספי� שהיא יודעת 

הנכבד בקש מבית המשפט ל" האזרח הקט�"כמכשיר ביד , נועדה התובענה הייצוגיתיוק בדולשכמותה 

" רוחבית"בחריגה מה� חייב את הרשות השלטונית להשיב לחברי הקבוצה את הכספי� שגבתה ל

של תו� יישו� ,  להשבה תובענה פרטיתתובסכומי� שאינ� מצדיקי� במקרה הרגיל הגש, מסמכותה

 . י היסוד של חוק התובענות הייצוגיותהוא מאבנ, אפקט ההרתעה

  הרקע העובדתי. ב

14.  � %5.5בשיעור של  2010העלאה בארנונה לשנת העיר רעננה לאשר החליטה מועצת  19.11.09ביו

 "). החלטת המועצה: "להל�(בהתא� לבקשת ראש העיר 

 �  .1כנספח ב " מצ19.11.09העתק החלטת המועצה מיו
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, הגזבר וראש העיר הסבירו לחברי המליאה ,)1נספח ( החלטת המועצה בהתא� לפרוטוקול .15

� 2010אשר לשנת , )לדבריה�(בניגוד לרשויות המקומיות השכנות , שהתעריפי� לא הועלו במש� שני

ראש העיר הוסי� שהגזבר ביקש להעלות .  ריאלית3% ועוד 1.63% &מעלות את הארנונה אוטומטית ב

 אישר זאת ולכ� הוא מציע למועצה העלאה של לאוא אול� ה, 7.5%את הארנונה בשיעור ריאלי של 

 :הדברי� מתו� פרוטוקול החלטת המועצהלהל� . 5.5%

 : לפרוטוקול2' בעמ) מר אמיר ברטוב(דברי הגזבר 

בעוד הערי� הסמוכות בעוד הערי� הסמוכות בעוד הערי� הסמוכות בעוד הערי� הסמוכות , , , , מציי� ששני� רעננה לא העלתה את שיעורי הארנונהמציי� ששני� רעננה לא העלתה את שיעורי הארנונהמציי� ששני� רעננה לא העלתה את שיעורי הארנונהמציי� ששני� רעננה לא העלתה את שיעורי הארנונה""""
 ".".".".5.55.55.55.5%%%%    ����מבקש להעלות במבקש להעלות במבקש להעלות במבקש להעלות ב. . . . העלוהעלוהעלוהעלו

 ואי�  ואי�  ואי�  ואי� 5.55.55.55.5%%%%אי� הגעת� למספר אי� הגעת� למספר אי� הגעת� למספר אי� הגעת� למספר ? ? ? ? למה להעלות מסי�למה להעלות מסי�למה להעלות מסי�למה להעלות מסי�"תשובה לשאלה ב,  לפרוטוקול3' ובהמש� בעמ
 ":?אנחנו ביחס לשכני�אנחנו ביחס לשכני�אנחנו ביחס לשכני�אנחנו ביחס לשכני�

לאור התערי$ לאור התערי$ לאור התערי$ לאור התערי$ . . . .  ריאלית ריאלית ריאלית ריאלית3333%%%% ועוד  ועוד  ועוד  ועוד 1.631.631.631.63%%%%ס וכל הרשויות מעלה אוטומאטית ס וכל הרשויות מעלה אוטומאטית ס וכל הרשויות מעלה אוטומאטית ס וכל הרשויות מעלה אוטומאטית """"ככככ""""
ההנהלה ההנהלה ההנהלה ההנהלה , , , , 7.57.57.57.5%%%%אני המלצתי על העלאה של אני המלצתי על העלאה של אני המלצתי על העלאה של אני המלצתי על העלאה של , , , , הנמו� של רעננה שלא עודכ� מזמ�הנמו� של רעננה שלא עודכ� מזמ�הנמו� של רעננה שלא עודכ� מזמ�הנמו� של רעננה שלא עודכ� מזמ�

  ". ". ". ".5.55.55.55.5%%%%אישרה רק אישרה רק אישרה רק אישרה רק 

� :לפרוטוקול 3' דברי ראש העיר בעמ, ובהמש

ולאור הצפוי לנו ולאור הצפוי לנו ולאור הצפוי לנו ולאור הצפוי לנו , , , , זאת לאור הצפוי לנו בעתידזאת לאור הצפוי לנו בעתידזאת לאור הצפוי לנו בעתידזאת לאור הצפוי לנו בעתיד, , , , 5.55.55.55.5%%%%אני מבקש לאשר העלאה של אני מבקש לאשר העלאה של אני מבקש לאשר העלאה של אני מבקש לאשר העלאה של """"
    ����הגזבר ביקש להעלות בהגזבר ביקש להעלות בהגזבר ביקש להעלות בהגזבר ביקש להעלות ב. . . . אנו נערכי� ולכ� נדשת העלאה כפי שהוצגה לכ�אנו נערכי� ולכ� נדשת העלאה כפי שהוצגה לכ�אנו נערכי� ולכ� נדשת העלאה כפי שהוצגה לכ�אנו נערכי� ולכ� נדשת העלאה כפי שהוצגה לכ�, , , , בעתידבעתידבעתידבעתיד
אני לא אישרתי זאת ולכ� המספר שמוצע למועצה הוא העלאה של אני לא אישרתי זאת ולכ� המספר שמוצע למועצה הוא העלאה של אני לא אישרתי זאת ולכ� המספר שמוצע למועצה הוא העלאה של אני לא אישרתי זאת ולכ� המספר שמוצע למועצה הוא העלאה של , , , ,  ריאלי ריאלי ריאלי ריאלי7.57.57.57.5%%%%
 ".".".".זה יאז� ויית� פיתרו�זה יאז� ויית� פיתרו�זה יאז� ויית� פיתרו�זה יאז� ויית� פיתרו�, , , , 5.55.55.55.5%%%%

 :5.5%להעלות את הארנונה בשיעור של , הוחלט בהתא� לבקשת הגזבר וראש העירלבסו� 

        החלטההחלטההחלטההחלטה""""
    %%%%5.55.55.55.5    ����בבבב את הארנונה  את הארנונה  את הארנונה  את הארנונה .]מ.ע. כ� במקור[מועצת העיר מאשרת ברוב קולות להעלאת מועצת העיר מאשרת ברוב קולות להעלאת מועצת העיר מאשרת ברוב קולות להעלאת מועצת העיר מאשרת ברוב קולות להעלאת 

 ......."..."..."..."    2010201020102010לשנת לשנת לשנת לשנת 

בצו הסיווגי�  כמעט כלשל התעריפי�  ,5.5%למרות החלטת המועצה להעלות את הארנונה בשיעור של  .16

הועלו , חברי הקבוצה המיוצגתגובה המשיבה ארנונה מפיה� &על, 2010 של המשיבה לשנת הארנונה

בשיעור  ,"ריבית דריבית" על משקל ,ובמצטבר עליו 1.63%של ) לשיטת המשיבה(בשיעור העדכו� הכללי 

: למעט הסיווגי� (2009 לעומת התעריפי� משנת %7.22כ בשיעור ריאלי של " ובסה, נוספי�%5.5של 

; מבני� לאחסו� ומיו� תוצרת חקלאית; )מבנה(שטחי למפעלי בטו� ; )מבנה(תחנת מוניות ; �בנקי

 . ))ר" מ2,000השטח שעד ( חניוני� מקורי� שאינ� למגורי� ושאינ� פתוחי� לציבור

23 י�כנספחב " מצ2010, 2009 י� הארנונה לשניווהעתק צ.  

בשיעור   וגובה ארנונה מחברי הקבוצה המשיבה מחייבת2010הכספי� שנת ת מתחילבפועל , ואכ� .17

 .7.22%ההעלאה הריאלי של 

    .ב4 א4 י�כנספחב "ת חיוב ששלחה המשיבה מצו הודענוסחממה העתק לדוג

 ). להל�10נספח  (2010החיוב המקורי שנשלח למשיבי� אבד ולתובענה מצורפת קבלה על תשלו� ארנונה לשנת 

ודעה ה)  בלבד מהמקרי�בחלק( 2010הקבוצה לשנת חיובי הארנונה שנשלחו לחברי בכללה המשיבה  .18

נה בשיעור ולהעלות את הארנהנובעת מהחלטת המועצה הוצגה ההעלאה החריגה כעובדה מוגמרת בה 

ומבלי לציי� שבכוונת ,  למרות שלא כ� נאמר בהחלטת המועצה, לשיעור העדכו� הכלליבנוס- 5.5%של 

� :כדלקמ�") ההודעה: "להל�( ההעלאה החריגה כדי שיאשרו את, המשיבה לפנות בבקשה אל השרי
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 לנוהל של 8לסעי- בניגוד כל זאת . בהודעה ג� לא פורטה המשמעות הכספית של ההעלאה החריגה .19

: להל� (2.11.09 מיו� 2010משרד הפני� להגשת בקשה לאישור חריג להטלת ארנונה לשנת ל "מנכ

 )."ל"חוזר מנכ" או "והלהנ"

  .5כנספח ב "מצ 2.11.09מיו� פני� משרד הל "מנכנוהל העתק 

20.  �ד "עו (המשיבההגזבר והיועצת המשפטית של אל מ בכתב " החי�כ המבקש"פנו ב 7.1.10ביו

הארנונה בהעלאה לעצמה לגבות את לשאול מה מקור הסמכות שראתה , )תושב רעננההינו מוסקובי� 

או /והצמדה ההפרשי ה� בנוס� נשאלה המשיבה מ. למרות שטר� נית� לכ� אישור השרי�, החריגה

� .א� בקשתה אל השרי� תידחה, הריבית שבכוונתה להוסי� לסכומי� שתשיב לנישומי

  . 6 כנספחב " מצ7.1.10 אל המשיבה מיו� י�כ המבקש"העתק מפניית ב

21.  �כי ההעלאה החריגה של  מודהובה המשיבה , המשיבהכ "ב באמצעות ה התקבלה תשוב2.2.10ביו

 אל השרי�ת המשיבה שבאותו מועד בקשו,  הכללי כפופה לאישור השרי� מעל שיעור העדכו�5.5%

�  . הושלמהטר

,  תשיב את סכומי היתר שגבתה, 2010עד תו� שנת ,  כי א� לא יינת� אישור השרי�,המשיבה הוסיפה

  .לשנה 6.17%מדובר בריבית של , כפי שיוסבר להל�. בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי החוק

שנית� להימנע מתשלו� תוספת , י�כ המבקש"כאמור רק למי שפנה אליה כמו ב ,ההמשיבה הוסיפ

כי מיד ע� קבלת אישור השרי� היא , "הבהירה"ו,  המשיבהבהודעה בכתב לגזברההעלאה החריגה 

 �לכל , "הפרשי הצמדה וריבית כחוק" היינו, תרתי משמע, "ריבית דריבית"תדרוש את התוספת ע

  . 1.1.10מיו� התקופה ש

  .לשנה 9.38%ל בשיעור ש עונשיתפיגורי�  ריביתבמדובר , כפי שיוסבר להל�

  .7כנספח ב "כ מצ"העתק מתשובת המשיבה באמצעות ב

ביקשה ש,  כי הנושא של העלאה חריגה בארנונה אינו זר למשיבהי� יראובשולי הדברי� המבקש .22

 .ואחרות נדחו, התקבלוחלק מהבקשות . מהשרי� לאשר העלאות חריגות ג� בשנות הכספי� הקודמות

  . 8 כנספחב " חלק מבקשות המשיבה מצנדחובו , 2005לשנת הכספי� לרעננה אישור חריג חלקי , לדוגמההעתק 

, חוקית&משהתברר מעל כל ספק שהמשיבה מחייבת וגובה מחברי הקבוצה את תוספת הארנונה הבלתי .23

בכ� היא ממשיכה שו, )ה לאישור�סיימה להכי� את הבקשועוד לפני ש( לפני שנית� לה אישור השרי�

נרתע מהכרו� בפניה בכתב אל או /כלפי כל אחד מחברי הקבוצה אשר אינו מודע לכ� ו, בחוסר תו� לב

אי� עוד אלא להגיש ,  מתחילת שנת הכספי�,חושש מהאיו� בריבית פיגורי� עונשיתאו /הגזבר ו

 .קשי� ברישא לתובענה זועל מנת שיושיט את הסעדי� המבו, תובענה זו לבית המשפט הנכבד

  שבניגוד אליה פועלת המשיבההמשפטית המסגרת . ג

 דיני ההקפאה) 1(ג

,   בכפו� לעקרונות כלליי� של המשפט המנהלי,  הרשויות המקומיות היו מוסמכות1985עד לשנת  .24

באותה שנה החליט המחוקק לשנות את המצב . לקבוע את שיעור הארנונה בתחומ� ללא כל הגבלה

שבאו לעול� בסיומה של תקופה קשה למשק הישראלי , "דיני ההקפאה"באמצעות חקיקת המשפטי 

)� . בה הגיעה האינפלציה לרמה של מאות אחוזי� לשנה, )בתחילת שנות השמוני
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, חוק לייצוב המשקל) א(10 ובגדרו סעי� דיכוי האינפלציה היה מלווה במאמ� חקיקתי רחב היק� .25

, ההיטלי� ותשלומי האגרה המשתלמי� לאוצר המדינה, סי�שקבע כי יוקפאו המ, 1985 &ה"תשמ

חוק זה היה הראשו� מבי� חוקי� נוספי� שחוקקו . לרשויות המקומיות ולתאגידי� שהוקמו על פי די�

,  ואיל�1986 החל משנת , החליט המחוקק, במסגרת זו. מתו� מטרה דומה של ייצוב המשק הישראלי

 . רשויות המקומיות בקביעת תעריפי הארנונהלהגביל מדי שנה את סמכויותיה� של ה

לעומת , הגביל עוד יותר המחוקק את הרשויות המקומיות מלהעלות את הארנונה, 1992החל משנת  .26

זולת א� נית� לכ� , )שימוש או נכסחדש של או להטיל ארנונה על סוג (הסכו� החוקי בשנה הקודמת 

, )2 ' מס) (תיקוני חקיקה(רי� במשק המדינה לחוק הסד) ו(12&ו) ב(12, )א(12  'ס (אישור השרי�

 הותר לרשות המקומית להפחית את שיעורי הארנונה בשנה 1992עד לשנת יצוי� כי ). 1992 &ב"התשנ

 . הפכה אסורה" הפחתה חריגה"ג� ,  ואיל�1993משנת  ופלונית

נה ושיעורי המסדירות את שיעור עליית הארנותקנות מכוח חוק ההסדרי�  התפרסמו 1993משנת החל  .27

�לעומת השיעור שהגיע כדי� , מינימו� ומקסימו� של התעריפי� לסיווגי� השוני� בכל שנת כספי

זולת א� השתנה השימוש , סיוג של נכס& התקנות ג� אוסרות על שינוי בסיווג או תת. בשנה הקודמת

המדינה  לתקנות הסדרי� במשק 4תקנה ; 1993&ג"לתקנות ההסדרי� תשנ) ב(3תקנה , למשל, ראה(

 ). 1994& ג"תשנ) 1994ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת (

לעומת שנת הכספי� ,  מוסדר שיעור העדכו� של תעריפי הארנונה בכל שנת כספי�2007משנת החל  .28

לעיל  (2007 &ז"תשס, )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(בתקנות הסדרי� במשק המדינה , הקודמת

כ� ו) הסווגי�(קבעו תעריפי� מרביי� ומזעריי� לסוגי הנכסי� השוני� ש, ")תקנות ההסדרי�: "להל�

 . לחוק ההסדרי� 7כהגדרתו בסעי� , לשיעור העדכו� הכללי האוטומטי של הארנונה) 8בתקנה (הפנו 

את דיני " לעקו�"כל הדרכי� והניסיונות ש ,די� נקבעה ועוגנה הלכה מחייבת&בשורה ארוכה של פסקי .29

 , שנה על הרשות המקומית מוטלת חובה מתחדשת לחשב את שיעור עדכו�בכל. ההקפאה חסומות

 – ולעדכנו כפי שנקבע בחוק ההסדרי� ובתקנות ההסדרי�, בהתא� לסכו� שהגיע כדי� לשנה הקודמת

 . זולת א� נית� לה מאת השרי� אישור לסטות מכ�

שק�  3784/00א "רע; 499) 5(ד נח" פעירית אילת' מ נ"בע) ישראל(לקס�  �4225/95 "בג: ראה למשל

' מ נ"כרטיסי אשראי לישראל בע 11304/03א "רע; 481) 2(ז "ד נ" פ'מועצת עיריית חיפה ואח. מ נ"בע

 . נבוהמועצה מקומית גני תקווה'  אחרי� נ70קופלובי2 זאב ו 07&2358) א"ת(עתמ ;  נבועיריית חיפה

  אישור השרי�מותרת רק א� נית� לה העלאה חריגה ) 2(ג

לעדכ� את תעריפי , ובכלל זה המשיבה,  לתקנות ההסדרי� על הרשות המקומית8� לתקנה בהתא .30

זולת א� השרי� קבעו כללי� (לעומת הסכו� שהגיע כדי� בשנה הקודמת , הארנונה של כל נכס

 : לחוק ההסדרי�7כהגדרתו בסעי� " שיעור העדכו�"בהתא� ל, )מיוחדי� לאותה השנה

 והסכו�  והסכו�  והסכו�  והסכו� ����7777 ו ו ו ו6666 בתקנות  בתקנות  בתקנות  בתקנות 2007200720072007 המפורטי� לשנת  המפורטי� לשנת  המפורטי� לשנת  המפורטי� לשנת הסכו� המזערי והמרבי לנכסי�הסכו� המזערי והמרבי לנכסי�הסכו� המזערי והמרבי לנכסי�הסכו� המזערי והמרבי לנכסי�""""
המוטל על נכס אחר יעודכ� בכל שנת כספי� בהתא� לשיעור העדכו� או לפי כללי המוטל על נכס אחר יעודכ� בכל שנת כספי� בהתא� לשיעור העדכו� או לפי כללי המוטל על נכס אחר יעודכ� בכל שנת כספי� בהתא� לשיעור העדכו� או לפי כללי המוטל על נכס אחר יעודכ� בכל שנת כספי� בהתא� לשיעור העדכו� או לפי כללי 

) ) ) ) 1111בבבב((((9999עדכו� מיוחדי� שיתקינו השרי� לאותה שנת כספי� בתקנות לפי סעי$ עדכו� מיוחדי� שיתקינו השרי� לאותה שנת כספי� בתקנות לפי סעי$ עדכו� מיוחדי� שיתקינו השרי� לאותה שנת כספי� בתקנות לפי סעי$ עדכו� מיוחדי� שיתקינו השרי� לאותה שנת כספי� בתקנות לפי סעי$ 
        ".".".".לחוקלחוקלחוקלחוק

ר סב שכמו,אשר שנויה במחלוקתשיטה (אי� חולק כי לשיטת הרשויות המקומיות ובה� ג� המשיבה  .31

 הינו 2010 שיעור העדכו� לשנת ,) ואינה טעונה הכרעה בתובענה זו134/08. מ.מתבררת בתהיא לעיל 

 .2009שנת הכספי� מ לעומת התעריפי� 1.63%העלאה של 
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 מעל בהעלאה חריגהשנתית המשיבה רשאית להטיל ארנונה ,  לחוק ההסדרי�)2()ב(9בהתא� לסעי�  .32

החל על המשיבה מכוח  (ובתנאי נוס-, קיבלה לכ� את אישור השרי� שבתנאי, שיעור העדכו� הכללי

שלחה לכל מחזיק בנכס שלגביו , אל השרי�שקוד� לפנייה , )ל המפנה לחוק ההסדרי�"חוזר מנכ

הנובע הארנונה סכו�  מההמפרטת , על החלטתה על העלאה חריגה הודעה ,תחול ההעלאה החריגה

�  :לאישור בבקשה כוונתה לפנות אל השרי�בוג� כי , מכ

, , , , סכו� הארנונה הכללית בשל מטר רבוע שתטיל מועצה על כל אחד מסוגי הנכסי�סכו� הארנונה הכללית בשל מטר רבוע שתטיל מועצה על כל אחד מסוגי הנכסי�סכו� הארנונה הכללית בשל מטר רבוע שתטיל מועצה על כל אחד מסוגי הנכסי�סכו� הארנונה הכללית בשל מטר רבוע שתטיל מועצה על כל אחד מסוגי הנכסי�""""
יהיה הסכו� שהגיע כדי� בשל מטר רבוע של אותו נכס בשנת יהיה הסכו� שהגיע כדי� בשל מטר רבוע של אותו נכס בשנת יהיה הסכו� שהגיע כדי� בשל מטר רבוע של אותו נכס בשנת יהיה הסכו� שהגיע כדי� בשל מטר רבוע של אותו נכס בשנת , , , , בכל שנת כספי�בכל שנת כספי�בכל שנת כספי�בכל שנת כספי�
ובלבד ובלבד ובלבד ובלבד , , , , בתוספת שיעור העדכו�בתוספת שיעור העדכו�בתוספת שיעור העדכו�בתוספת שיעור העדכו�, , , , בלא הנחה כלשהי א� ניתנהבלא הנחה כלשהי א� ניתנהבלא הנחה כלשהי א� ניתנהבלא הנחה כלשהי א� ניתנה, , , , הכספי� הקודמתהכספי� הקודמתהכספי� הקודמתהכספי� הקודמת

ערי ולא יעלה על הסכו� המרבי ערי ולא יעלה על הסכו� המרבי ערי ולא יעלה על הסכו� המרבי ערי ולא יעלה על הסכו� המרבי שהסכו� שיוטל כאמור לא יפחת מהסכו� המזשהסכו� שיוטל כאמור לא יפחת מהסכו� המזשהסכו� שיוטל כאמור לא יפחת מהסכו� המזשהסכו� שיוטל כאמור לא יפחת מהסכו� המז
ויהיה בכפו$ לכל הוראה אחרת שנקבעה ויהיה בכפו$ לכל הוראה אחרת שנקבעה ויהיה בכפו$ לכל הוראה אחרת שנקבעה ויהיה בכפו$ לכל הוראה אחרת שנקבעה , , , , ))))אאאא((((שקבעו השרי� בתקנות לפי סעי$ קט� שקבעו השרי� בתקנות לפי סעי$ קט� שקבעו השרי� בתקנות לפי סעי$ קט� שקבעו השרי� בתקנות לפי סעי$ קט� 

) ) ) ) אאאא((((בתקנות לפי סעי$ קט� בתקנות לפי סעי$ קט� בתקנות לפי סעי$ קט� בתקנות לפי סעי$ קט� ; ; ; ; ))))בבבב((((8888בתקנות כאמור ובכפו$ לתקנות ולכללי� לפי סעי$ בתקנות כאמור ובכפו$ לתקנות ולכללי� לפי סעי$ בתקנות כאמור ובכפו$ לתקנות ולכללי� לפי סעי$ בתקנות כאמור ובכפו$ לתקנות ולכללי� לפי סעי$ 
            ––––יכול שייקבע כי יכול שייקבע כי יכול שייקבע כי יכול שייקבע כי ) ) ) ) בבבב((((8888ובתקנות ובכללי� לפי סעי$ ובתקנות ובכללי� לפי סעי$ ובתקנות ובכללי� לפי סעי$ ובתקנות ובכללי� לפי סעי$ 

))))1111((((        ............        

    ובלבדובלבדובלבדובלבד, , , , טיל ארנונה שלא בהתא� לאמור ברישהטיל ארנונה שלא בהתא� לאמור ברישהטיל ארנונה שלא בהתא� לאמור ברישהטיל ארנונה שלא בהתא� לאמור ברישהרשות מקומית רשאית להרשות מקומית רשאית להרשות מקומית רשאית להרשות מקומית רשאית לה                ) ) ) ) 2222((((
בטר� פנייתה לקבלת אישור בטר� פנייתה לקבלת אישור בטר� פנייתה לקבלת אישור בטר� פנייתה לקבלת אישור , , , , ושלחהושלחהושלחהושלחה; ; ; ; שקיבלה לכ� אישור השרי�שקיבלה לכ� אישור השרי�שקיבלה לכ� אישור השרי�שקיבלה לכ� אישור השרי�

לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא , , , , השרי�השרי�השרי�השרי�
ולעני� נכס המצוי באזור חלוקת הכנסות כמשמעותו ולעני� נכס המצוי באזור חלוקת הכנסות כמשמעותו ולעני� נכס המצוי באזור חלוקת הכנסות כמשמעותו ולעני� נכס המצוי באזור חלוקת הכנסות כמשמעותו , , , , בהתא� לאמורבהתא� לאמורבהתא� לאמורבהתא� לאמור

נויה בצו שנית� נויה בצו שנית� נויה בצו שנית� נויה בצו שנית�  ג� לכל רשות מקומית המ ג� לכל רשות מקומית המ ג� לכל רשות מקומית המ ג� לכל רשות מקומית המ����לפקודת העיריות לפקודת העיריות לפקודת העיריות לפקודת העיריות ) ) ) ) בבבב((((בבבב9999בסעי$ בסעי$ בסעי$ בסעי$ 
בהודעה יצוי� בהודעה יצוי� בהודעה יצוי� בהודעה יצוי� ; ; ; ; הודעה על כוונתה לעשות כ�הודעה על כוונתה לעשות כ�הודעה על כוונתה לעשות כ�הודעה על כוונתה לעשות כ�, , , , לפי הוראות הסעי$ האמורלפי הוראות הסעי$ האמורלפי הוראות הסעי$ האמורלפי הוראות הסעי$ האמור

, , , , סיווגסיווגסיווגסיווג––––כי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תתכי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תתכי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תתכי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תת
וכי וכי וכי וכי , , , , לפי העני�לפי העני�לפי העני�לפי העני�, , , , של סכו� הארנונה הכלליתשל סכו� הארנונה הכלליתשל סכו� הארנונה הכלליתשל סכו� הארנונה הכללית, , , , על העלאה או הפחתהעל העלאה או הפחתהעל העלאה או הפחתהעל העלאה או הפחתה

תחילתו של אישור תחילתו של אישור תחילתו של אישור תחילתו של אישור ; ; ; ; בכוונתה לפנות לשרי� בבקשה לאישור כאמורבכוונתה לפנות לשרי� בבקשה לאישור כאמורבכוונתה לפנות לשרי� בבקשה לאישור כאמורבכוונתה לפנות לשרי� בבקשה לאישור כאמור
שר הפני� או מי שהוא שר הפני� או מי שהוא שר הפני� או מי שהוא שר הפני� או מי שהוא ; ; ; ; בראשית שנת הכספי� שבשלה הוא נית�בראשית שנת הכספי� שבשלה הוא נית�בראשית שנת הכספי� שבשלה הוא נית�בראשית שנת הכספי� שבשלה הוא נית�השרי� השרי� השרי� השרי� 

 ".".".".הסמי� לכ� יודיע לוועדת הכספי� של הכנסת על מת� האישורהסמי� לכ� יודיע לוועדת הכספי� של הכנסת על מת� האישורהסמי� לכ� יודיע לוועדת הכספי� של הכנסת על מת� האישורהסמי� לכ� יודיע לוועדת הכספי� של הכנסת על מת� האישור

ואת הכוונה , סכומהאת  ו, על ההעלאה החריגהההחלטהעל ההודעה לציי� את עולה שסעי� המלשו�  .33

� .  לתוק� אישור�וכתנאי  הפניה אל השרי�לפני, כל זאת. בבקשה לקבלת אישור�, לפנות אל השרי

 של שנת 28.2את הבקשה לאישור השרי� יש להגיש עד ליו� , ההסדרי�) ב(10תקנה בהתא� ליצוי� כי  .34

        ....הכספי� לגביה מבוקש האישור

על הרשות המקומית להחליט על הטלת , ]נוסח חדש[ לפקודת העיריות 276 כי בהתא� לסעי� ,יצוי�עוד  .35

המחוקק ומחוקק שמכא� . הקודמת  של שנת הכספי�1.12ליו� עד , הארנונה בשנת כספי� מסוימת

כי יתכ� ובקשה לאישור השרי� תוגש כאשר כבר החלה שנת הכספי� והרשות  ,מראשהמשנה הניחו 

 המוטל שנתיהיא מס הארנונה בשל כ� ומפני ש. בשיעור העדכו� הכללימחייבת וגובה ארנונה כבר 

� של אישור השרי� תחילתולחוק ההסדרי� כי ) 2)(ב(9 סעי�סיפא לנקבע ב, ביחס לכל שנת הכספי

א "ע: השווה) (ולא ביחס לפרק הזמ� הנותר עד לתו� שנת המס(בראשית שנת הכספי� בגינה הוא נית� 

 ). והאסמכתאות ש� נבו,שלמה מומ� נגד עיריית רמלה 2828/03) א"ת(

שור חריג להטלת ארנונה לשנת משרד הפני� להגשת בקשה לאיל "מנכשל נוהל התא� לבכי , עוד יצוי� .36

; 2010&2008צווי המסי� מהשני� את , בי� היתר, על הרשות לצר� לבקשתה אל השרי�, )5נספח  (2010

י צווי המסי� מהשני� "טבלה המפרטת את התעריפי� עפ; הסברי� מפורטי� לסיבת האישור המבוקש

2009&2010 ;�,  לנוהל8בהתא� לסעי� , כ�ו; אחוזי ההעלאה המבוקשי� לעומת התעריפי� המאושרי

 . העתק ההודעה שנשלחה לכל מחזיק בנכס שהארנונה בגינו תושפע מהאישור החריג את

לחוק ההסדרי� ומדגיש את החובה המוטלת על הרשות המקומית ) ב(9הנוהל מציי� במפורש את סעי�  .37

ת הכוונה לפנות המפרטת א,  שהארנונה בגינו תושפע מהאישור החריגהודעה לכל מחזיק בנכסלשלוח 

 :בזו הלשו�,  של השינויהמשמעות הכספיתואת , בבקשה אל השרי�
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לחוק ההסדרי� במשק המדינה לחוק ההסדרי� במשק המדינה לחוק ההסדרי� במשק המדינה לחוק ההסדרי� במשק המדינה ) ) ) ) בבבב((((9999תשומת הלב מופנית א$ בשנה זו לסעי$ תשומת הלב מופנית א$ בשנה זו לסעי$ תשומת הלב מופנית א$ בשנה זו לסעי$ תשומת הלב מופנית א$ בשנה זו לסעי$ """"
המחייב המחייב המחייב המחייב , , , , 2005200520052005 כפי שתוק� בשנת  כפי שתוק� בשנת  כפי שתוק� בשנת  כפי שתוק� בשנת ����1992199219921992גגגג""""התשנהתשנהתשנהתשנ, , , , ))))תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציבתיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציבתיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציבתיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב((((

וונת הרשות המקומית להגיש וונת הרשות המקומית להגיש וונת הרשות המקומית להגיש וונת הרשות המקומית להגיש משלוח הודעה לכל מחזיק בנכס באופ� אישי בעניי� כמשלוח הודעה לכל מחזיק בנכס באופ� אישי בעניי� כמשלוח הודעה לכל מחזיק בנכס באופ� אישי בעניי� כמשלוח הודעה לכל מחזיק בנכס באופ� אישי בעניי� כ
יש לצר$ לבקשת הרשות לאישור חריג את נוסח ההודעה כפי יש לצר$ לבקשת הרשות לאישור חריג את נוסח ההודעה כפי יש לצר$ לבקשת הרשות לאישור חריג את נוסח ההודעה כפי יש לצר$ לבקשת הרשות לאישור חריג את נוסח ההודעה כפי . . . . בקשה לאישור חריגבקשה לאישור חריגבקשה לאישור חריגבקשה לאישור חריג

על על על על , , , , לתשומת ליבכ�לתשומת ליבכ�לתשומת ליבכ�לתשומת ליבכ�. . . . שנשלחה למחזיק טר� שליחת הבקשה למשרד הפני�שנשלחה למחזיק טר� שליחת הבקשה למשרד הפני�שנשלחה למחזיק טר� שליחת הבקשה למשרד הפני�שנשלחה למחזיק טר� שליחת הבקשה למשרד הפני�
        ....""""ההודעה לפרט את המשמעות הכספית של השינויההודעה לפרט את המשמעות הכספית של השינויההודעה לפרט את המשמעות הכספית של השינויההודעה לפרט את המשמעות הכספית של השינוי

כשהיא מודפסת על ,  מחברי הקבוצהלחלק, מהמקוב� עד כה ברור כי ההודעה ששלחה המשיבה .38

אינה מהווה הודעה כדי� ולא נית� ,  של הארנונהמאושרת&המהווי� העלאה חריגה ובלתיחיובי� ה

� !לבסס עליה בקשה תקפה לקבלת אישור השרי

 המשיבה גובה את ההעלאה החריגה בחריגה מסמכות ובניגוד לחוק) 3(ג

, ארנונה בהעלאה חריגההגביית , �בהתא� לדיני ההקפאה וההלכה המחייבת שפסק בית המשפט העליו .39

 מהווה חריגה מסמכות ופגיעה בשלטו� – כפי שעושה המשיבה בפועל –ללא אישור שרי� שנית� כדי� 

האוסר על , משק המדינה: לחוק יסוד) א(1בניגוד לסעי� כ� בניגוד לחוק ותקנות ההסדרי� ו, החוק

לקס�  �4225/95 "בג: ראה למשל. ופי&גביית מס או שינוי שיעורי המס שלא בהתא� לחוק או על

 'מועצת עיריית חיפה ואח. מ נ"שק� בע 3784/00א "רע; 499) 5(ד נח" פעירית אילת' מ נ"בע) ישראל(

) א"ת(עתמ ;  נבועיריית חיפה' מ נ"כרטיסי אשראי לישראל בע 11304/03א "רע; 481) 2(ז "ד נ"פ

 . נבוגני תקווההמועצה מקומית '  אחרי� נ70קופלובי2 זאב ו 07&2358

חוקיות המיסוי מהווה בסיס לכל משטר תקי� וכי האזרח רשאי להניח כי הדגיש כי בית המשפט העליו�  .40

נוהגת כדי� ואינה דורשת וגובה כספי� שאינה מוסמכת , ובכלל זה ג� המשיבה, הרשות הציבורית

מ "עע; 678) 1(ד מב" פראש עירית קרית גת' נ' אסולי� ואח 170/87צ " בג: למשלראה .לגבות ממנו

 .877) 5(ד נח" פמ"י תעשיות בע'חברת שיקרצ' נ' עירית חדרה ואח 3874/02

 כי המשיבה אינה מוסמכת די�הודאת בעלהמהווה , )7נספח (כא� המקו� להזכיר את תשובת המשיבה  .41

  .ללא אישור השרי�, לגבות את ההעלאה החריגה מעל שיעור העדכו� הכללי

  ממה שהחליטה המועצהיותרבהעלאה חריגה מחברי הקבוצה נונה המשיבה גובה אר) 4(ג

בשיעור של  2010להעלות את הארנונה לשנת ) 1נספח ( שלמרות החלטת המועצה נו יטעי�המבקש .42

חריגה בוטה ופגיעה באופ� המהווה , %7.22בפועל המשיבה העלתה את התעריפי� בשיעור של , %5.5

 .ר� להכביר אודותיה מילי�עד שדומה כי אי� צו, קשה בשלטו� החוק

, מהחיובי�) חלק(טענות נגד תוקפה החוקי של ההודעה שהוטבעה על הובלי לגרוע משאר בהקשר זה  .43

א� זאת , את החלטת המועצה) וג� בחיובי�(בהודעה זו  סילפה כי למעשה המשיבה י� המבקשפויוסי

ולגרו� לה� להאמי� כי את ציבור חברי הקבוצה במטרה להטעות , בחריגה מובהקת וקשה מסמכות

פרידמ� ' ד: השווה (שיעור ההעלאה שעליו החליטה המועצה הינו גבוה יותר ממה שהחליטה באמת

 ). 879&877' ל בעמ" הנבספרו

שכ� אי� מחלוקת כי , מהווה העלאה חריגה 5.5%שג� שיעור העלאה כולל של , המבקשי� ידגישו .44

   , בלבד1.63% הינו 2010עדכו� הכללי לשנת שיעור ה, לשיטת המשיבה ושאר הרשויות המקומיות

 .וכל סכו� ארנונה שהמשיבה גובה מעבר לכ� ללא אישור השרי� הינו בחריגה מסמכות ובניגוד לדי�
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את הגביה  או בחוסר סבירות באופ� שאישור השרי� לא יוכל לרפא/לוקה בטעות והחלטת המועצה ) 5(ג
 חוקית המבקשת להישע� עליההבלתי

45.  � מעל שיעור העדכו� 5.5% הוחלט על העלאה חריגה של כאילויש לפרש את החלטת המועצה אפילו א

, או ראש העיר/ שהוטעו חברי המועצה מתו� דברי הגזבר ובטעותהרי שמדובר , )דבר המוכחש(הכללי 

 . המובאי� לעיל בפרוטוקול

על שיעור העדכו� שג� היא עולה מ, 5.5%הגזבר וראש העיר חזרו וביקשו לאשר העלאה של , ודוק .46

, 7.5%להעלאה ריאלית של ,  המקורית של הגזברההצעהראש העיר דחה כי ושניה� הדגישו  ,הכללי

 (!). שאותו גובה המשיבה בפועל 7.22%אשר קרובה ביותר לשיעור ההעלאה של 

בגביית העלאה חריגה , בנסיבות אלה ברורה עוד יותר חומרתה של החריגה מסמכות מצד המשיבה .47

 .  מעל ובמצטבר על שיעור העדכו� הכללי5.5%מאושרת של &ובלתי

את העובדה שבנסיבות אלא ,  לא רק את חומרת התנהגותה של המשיבהכל זאת כדי לחדד ולהדגיש .48

כל , אינה יכולה לטעו� לציפיה לגיטימית לקבלת אישור השרי� להעלאה החריגהכלל היא , הקיימות

לא , יינת� בנסיבות אלהא� , השרי� אישור ,וכמו כ�, כללי מעל שיעור העדכו� ה%5.5שכ� בשיעור של 

 . נוקטת בה כלפי חברי הקבוצה בו כדי לרפא את הגביה האסורה שהמשיבהיהיה

ברחל בת� ", על בקשה לאישור השרי� להיות מפורשת ומפורטת ולציי� קובעת שהלכה הפסוקהה .49

. ור ההעלאה החריגה וכ� הלאהמה שיע, מה� התעריפי� שהרשות המקומית מבקשת להעלות" הקטנה

, או א� נפל פג� אחר במסלול הקבוע בחוק לקבלת אישור השרי�, א� הרשות לא הקפידה לעשות זאת

מהווה גביית מס בחריגה מסמכות שלא   וההעלאה החריגה שנית� תוק- חוקילא יהיה לאישור השרי�

קנה ובנה  2483/00. א.ת;  נבומשפטהנהלת בתי ' עיריית  נצרת עלית נ 1252/01) א"ת(א . ראה ת.כדי�

 . נבועירית ירושלי�'   נ3991עשה זאת בעצמ� 

 הקבועה במפורש המוקדמתחובת ההודעה א� הבקשה אל השרי� נשלחת מבלי שקוימה , קל וחומר .50

�משרד ל "מנכ מסוג זה הופ� הנוהל המפורט של ותכדי למנוע תקלבפרט שו, בנוהל של משרד הפני

� .ויות המקומיות והגזברי� אל ראשי הרש,הפני

לא ,  אפוא שאפילו א� המשיבה תקבל מאוחר להגשת תובענה זו את אישור השרי�המבקשי� יטענו .51

לא יהיה בכ� כדי , ולחלופי� ולכל הפחות, יהיה בכ� כדי לרפא את החריגה משיעור העדכו� הכללי

קיות של החלטת המועצה היורדי� עד לשורש החו" כרוניי�"להכשיר בדיעבד את הפגמי� החמורי� וה

 .ויישומה בצורה מוטעית ומטעה כלפי ציבור חברי הקבוצה

 5.5%בחריגה של , 2010 כי המשיבה גובה את הארנונה מחברי הקבוצה מתחילת שנת המבקשי� ידגישו .52

 .כדי להורות על קבלת התובענה כ�ודי ב, ללא אישור השרי�, מצטברי� מעל שיעור העדכו� הכללי

  חוקילדרוש הודעה כתובה לגזבר כתנאי להשתחרר מעול החיוב הבלתיינה רשאית המשיבה א) 6(ג

, )7נספח  (י�כ המבקש" כי אי� שו� בסיס חוקי לדרישת המשיבה בתשובתה לבהמבקשי� יטענובנוס�  .53

 .כתנאי שלא להידרש לשל� חיוב חסר תוק� מלכתחילה, למשלוח הודעה בכתב אל גזבר המשיבה

שאי� לה� גישה ומומחיות נאותי� בתחו� , ת הרוב המכריע של חברי הקבוצה אמפלה לרעהדרישה זו  .54

עלולה , שכ� הלשו� המטעה והחסרה של ההודעה שהוטבעה על החיובי�, הייחודי של דיני הארנונה

יגרור הפרשי הצמדה , שא� לא ישול� במלואו, בנקל ליצור רוש� שמדובר בחיוב סופי ומעוג� בדי�

 .י גביההליכואולי א� וריבית 
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, אפליה נוספת עלולה להיווצר ביחס לכל חברי הקבוצה שלא היו ערי� לתוספת הבלתי חוקית בחיוב .55

בשיעור (באופ� שהמשיבה תשית עליה� ריבית פיגורי� עונשית , במועד) או חלק ממנו(ולא שילמו אותו 

 . מדעיקראר שאותה אסור לה לגבות כלל ועיקג� ביחס למרכיב ההעלאה החריגה)  לשנה9.38%של 

56. �, באופ� ציני ובחוסר תו� לב, א� לא יעלה על הדעת כי הרשות השלטונית תפגע בקניינו של הנישו

 התנהגות זו .טרחתו והוצאותיו כדי לחדול מכ�, על חשבו� זמנו, ותדרוש ממנו לנקוט פעולות יוזמות

כרשות ,  המשיבהג� בחובת ההגינות ותו� הלב המוגברת המוטלת על) בלשו� המעטה(אינה הולמת 

המחייבת אותה בהתא� להלכה הפסוקה של נשיא בית המשפט העליו� להשיב מייד כספי� , שלטונית

עירית  2824/91ע "ר ראה(מבלי לאל� את הנישו� לנקוט הדיינות כלשהי , שמתברר שהיא גובה ביתר

 .)נבו, תי ואחרי�פלג אי' עירית הרצליה נ 80709/00) א"ת. (א.ת: השווה;  נבולה נסיונל' חיפה נ

  להשית תשלומי פיגורי� מתחילת שנת הכספי�המשיבה אינה רשאית ) 7(ג

,  שאי� בסיס חוקי לכוונתה המוצהרת של המשיבההמבקשי� יטענו, בנוס� ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .57

ריבית פיגורי� עונשית , לחייב את מי שיטרח וישלח הודעה לגזבר כאמור) 7נספח (המאיימת בתשובתה 

לגיטימי מצד המשיבה המאיימת &מדובר בלח� פסול ובלתי. 1.1.2010החל מיו� ,  לשנה9%ל מער שיעוב

 .במטרה לגבות כספי� בחריגה מסמכות כבר היו�, לעשות שימוש לרעה בסמכותה השלטונית בעתיד

תחילתו של אישור השרי� תחילתו של אישור השרי� תחילתו של אישור השרי� תחילתו של אישור השרי� "לחוק ההסדרי� ) 2)(ב(9סיפא של סעי� הלאור אמנ�  שהמבקשי� יטענו .58

אול� אי� ולא נית� לפרש זאת כאילו אישור השרי� , "שית שנת הכספי� שבשלה הוא נית�שית שנת הכספי� שבשלה הוא נית�שית שנת הכספי� שבשלה הוא נית�שית שנת הכספי� שבשלה הוא נית�בראבראבראברא

כל עוד שמ� הטע� הפשוט ,  בעברחל-חיוב שמועד תשלומו כבר , רטרואקטיבית ,בדיעבד ,יוצר

 .כל חריגה משיעור העדכו� הכללי נחשבת חריגה מסמכות וגבייה בניגוד לחוק, לא נית�שהאישור 

החריגה מעל אישור השרי� מתגבשת חובה חוקית לשל� את התוספת רק בהינת� , היפוכו של דבר .59

,  החיובלהבהיר את תקופתכדי לחוק נועד רק ) 2)(ב(9כאשר האמור בסעי� , שיעור העדכו� הכללי

 ומתייחס לכל שנת הכספי� ולא מיו� הינתנו ועד השנתיהארנונה לסכו� האישור נית� ביחס כלומר ש

 ). לעיל) 2(ג ובפרק ל" הנמומ�ראה בעני� (סופה 

פרשנות  . החבותתוק-על ולא ,  בגינה תחושב התוספתהתקופהמדבר על ) 2)(ב(9סעי� , לשו� אחר

 9.38%ריבית עונשית בשיעור של (המצמיחה חבות רטרואקטיבית שנלווית לה סנקציה כלכלית חריפה 

 .ו נקבעו בחקיקה זכויות יסוד בסיסיות שספק א� היה לה� תוק� אפילתנוגד) לשנה

המצטברי� ( לחודש 0.75%בשיעור של "  הפיגורי�ריבית",  לחוק הריבית2 & ו1בהתא� לסעיפי� , ודוק .60

זאת ו,  לרשות המקומיתכדי� המגיעיתווספו א� ורק לתשלו� חובה , ) לשנה9.38% &בריבית דריבית ל

 . ימי� מהמועד שנקבע לתשלו�30חלפו רק לאחר ש

 .וממילא לא נית� לייחס לו ריבית פיגורי�, כדי� ג� לא הגיע מועד תשלומוכי באי� חיוב , פשיטא

 להצעת 1לסעי� נזכר במפורש בדברי ההסבר   של ריבית הפיגורי�מד העונשיהמי כי פו יוסיי�המבקש .61

במסגרתה הועלה השיעור של , 1984&ד"התשמ) תיקו� ()חוק ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה

� : ולתמר� אות� לשל� במועדתשלומי�&כדי להכביד על סרבני, ריבית הפיגורי
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מוצע לפיכ� לבטל את האלטרנטיבה הראשונה ולקבוע שתשלומי הפיגורי� יהיו מוצע לפיכ� לבטל את האלטרנטיבה הראשונה ולקבוע שתשלומי הפיגורי� יהיו מוצע לפיכ� לבטל את האלטרנטיבה הראשונה ולקבוע שתשלומי הפיגורי� יהיו מוצע לפיכ� לבטל את האלטרנטיבה הראשונה ולקבוע שתשלומי הפיגורי� יהיו """"
הצור� הצור� הצור� הצור� . . . .  ומהפרשי הצמדה ומהפרשי הצמדה ומהפרשי הצמדה ומהפרשי הצמדה0.50.50.50.5%%%%מורכבי� מריבית חדשית צמודה בשיעור של מורכבי� מריבית חדשית צמודה בשיעור של מורכבי� מריבית חדשית צמודה בשיעור של מורכבי� מריבית חדשית צמודה בשיעור של 

    0.50.50.50.5%%%%    ���� לשנה ל לשנה ל לשנה ל לשנה ל4444%%%% בתשלומי הפיגורי� מריבית בשיעור של  בתשלומי הפיגורי� מריבית בשיעור של  בתשלומי הפיגורי� מריבית בשיעור של  בתשלומי הפיגורי� מריבית בשיעור של הקנסהקנסהקנסהקנסחלק חלק חלק חלק בהעלאת בהעלאת בהעלאת בהעלאת 
מכ� שהנסיו� הוכיח שאי� די בשיעור הקיי� כדי להמרי0 חייבי� לסלק מכ� שהנסיו� הוכיח שאי� די בשיעור הקיי� כדי להמרי0 חייבי� לסלק מכ� שהנסיו� הוכיח שאי� די בשיעור הקיי� כדי להמרי0 חייבי� לסלק מכ� שהנסיו� הוכיח שאי� די בשיעור הקיי� כדי להמרי0 חייבי� לסלק לחודש נובע לחודש נובע לחודש נובע לחודש נובע 

כ� יש הכרח בקביעה שהריבית החדשית תהא צמודה כ� יש הכרח בקביעה שהריבית החדשית תהא צמודה כ� יש הכרח בקביעה שהריבית החדשית תהא צמודה כ� יש הכרח בקביעה שהריבית החדשית תהא צמודה . . . . את חוב� לרשות המקומיתאת חוב� לרשות המקומיתאת חוב� לרשות המקומיתאת חוב� לרשות המקומית
לנמנט לנמנט לנמנט לנמנט שא� לא כ� הרי שככל שתקופת הפיגור מתארכת כ� הול� ונשחק ריאלית אשא� לא כ� הרי שככל שתקופת הפיגור מתארכת כ� הול� ונשחק ריאלית אשא� לא כ� הרי שככל שתקופת הפיגור מתארכת כ� הול� ונשחק ריאלית אשא� לא כ� הרי שככל שתקופת הפיגור מתארכת כ� הול� ונשחק ריאלית א

        ".".".".הקנס שבתשלו� הפיגורי�הקנס שבתשלו� הפיגורי�הקנס שבתשלו� הפיגורי�הקנס שבתשלו� הפיגורי�

 .9כנספח ב "מצהאמורה העתק הצעת החוק 

אול� לא " בפיגור"חיוב הבה ש,  לחוק2בסעי� " תקופת החסד" יו� 30 & ל ג� קוצרה הצעת חוקבאותה  .62

�  :תו� הבהרה שהמועד למניי� ריבית הפיגורי� יהיה ממועד החיוב לתשלו�, צובר ריבית פיגורי

ע לקבוע שהיו� הראשו� ייחשב כמועד החיוב לשילומו של ע לקבוע שהיו� הראשו� ייחשב כמועד החיוב לשילומו של ע לקבוע שהיו� הראשו� ייחשב כמועד החיוב לשילומו של ע לקבוע שהיו� הראשו� ייחשב כמועד החיוב לשילומו של לש� הסרת הספק מוצלש� הסרת הספק מוצלש� הסרת הספק מוצלש� הסרת הספק מוצ""""
        ".".".".תשלו� החובהתשלו� החובהתשלו� החובהתשלו� החובה

 �שכל עוד שלא נית� אישור השרי� ממילא לא הגיע המועד לתשלו� התוספת החריגה , ברורכ� מג

�  .ומניה וביה שלא נית� לכלול את התקופה שעד למת� אישור השרי� בתקופת ריבית הפיגורי

חיובי ארנונה " מתקנות"רונות התרבו מקרי� שבה� רשויות מקומיות בשני� האח, )או לחלופי�(בנוס�  .63

 �בפסיקה . לגבי שנות הכספי� שחלפו, הפרשי הצמדה וריבית פיגורי�כוללות לא פע� ושל נכסי� שוני

" ער� הכס�"כדי לשמור את , שאפילו א� יש מקו� להפרשי ההצמדההקובעת התגבשה הלכה ברורה 

 �מפני , כ� לגבי ריבית הפיגורי�לא , "סופיות השומה"אותו למרות עקרו� שמ� הדי� לגבותו של תשלו

את הנישו� על " להעניש"אי� מקו� , תוק�&בת& חיוב&שכל עוד שלא הוציאה הרשות המקומית דרישת

למעט במקרי� חריגי� ויוצאי דופ�  (כ� שנקבעה בחוק הריבית&היעדרה בריבית הפיגורי� היקרה כל

 ). נישו� הוא זה שנושא בעיקר האחריות לכ� שהנכס לא חויב כדי� במועד בה� נקבע כי ה,במיוחד

  : נבועיריית ראשו� לציו�' בנק הפועלי� נ 2782/05) א"ת(מ "בעתדברי בית המשפט הנכבד ראה 

ולהטיל בגי� חיוב מאוחר ולהטיל בגי� חיוב מאוחר ולהטיל בגי� חיוב מאוחר ולהטיל בגי� חיוב מאוחר , , , , לחייב תושב מספר שני� רטרואקטיביתלחייב תושב מספר שני� רטרואקטיביתלחייב תושב מספר שני� רטרואקטיביתלחייב תושב מספר שני� רטרואקטיבית, , , , זוהי עזות מצחזוהי עזות מצחזוהי עזות מצחזוהי עזות מצח""""
ברמה ברמה ברמה ברמה , , , , א� הייתי אולי יכולה להבי�א� הייתי אולי יכולה להבי�א� הייתי אולי יכולה להבי�א� הייתי אולי יכולה להבי�. . . . וריביתוריביתוריביתוריביתג� הפרשי הצמדה ג� הפרשי הצמדה ג� הפרשי הצמדה ג� הפרשי הצמדה " " " " הצופה פני עברהצופה פני עברהצופה פני עברהצופה פני עבר""""זה זה זה זה 

קשה לי להבי� את קשה לי להבי� את קשה לי להבי� את קשה לי להבי� את , , , , את הפרשי ההצמדה שמטרת� שמירה על ער� הכס$את הפרשי ההצמדה שמטרת� שמירה על ער� הכס$את הפרשי ההצמדה שמטרת� שמירה על ער� הכס$את הפרשי ההצמדה שמטרת� שמירה על ער� הכס$, , , , העקרוניתהעקרוניתהעקרוניתהעקרונית
שמהות� הוא הפסד הרווח של הרשות על הכס$ שהיא שגתה ולא שמהות� הוא הפסד הרווח של הרשות על הכס$ שהיא שגתה ולא שמהות� הוא הפסד הרווח של הרשות על הכס$ שהיא שגתה ולא שמהות� הוא הפסד הרווח של הרשות על הכס$ שהיא שגתה ולא , , , , הפרשי הריביתהפרשי הריביתהפרשי הריביתהפרשי הריבית

מה ג� שסמכות מעי� זו לא קבועה בתקנות המסמיכות את מה ג� שסמכות מעי� זו לא קבועה בתקנות המסמיכות את מה ג� שסמכות מעי� זו לא קבועה בתקנות המסמיכות את מה ג� שסמכות מעי� זו לא קבועה בתקנות המסמיכות את . . . . קיבלה בזמ� אמתקיבלה בזמ� אמתקיבלה בזמ� אמתקיבלה בזמ� אמת
        ".".".".הרשותהרשותהרשותהרשות

 ). נבוירושלי�מנהל הארנונה ' מ נ"שירותי רפואה ומכוני� בע הכליה 1105/09מ "עת: השווה(

64.  � ואי� )א� בכלל(יש לזכור שהנישומי� חברי הקבוצה אינ� שולטי� בעיתוי שבו יינת� אישור השרי

 .ידועה מראש שאינה בשליטת�& שו� תכלית להטיל עליה� לשאת בריבית פיגורי� לתקופה בלתי

   את מחיר הכס-, ג� א� תאושר בקשתה, טלת מהציבור הלוואה שלא כדי� ועליה לשל� לונוהמשיבה ) 8(ג

בכוונה להשיב , מאת חברי הקבוצה" הלוואה"למעשה המשיבה נוטלת לעצמה כי , פו יוסיי�המבקש .65

ובכוונה מוצהרת להוסי� לעצמה עוד ,  א� הבקשה לשרי� תידחה6.17%לה� אותה בריבית שנתית של 

בניגוד להוראות החלות עליה ,  מחברי הקבוצה שימאנו לשת� פעולה ע� הילוכה הקלוקל נוספי�3% &כ

 � . לפקודת העיריות201&200בנטילת הלוואות מכוח סעיפי
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את " להשקיע"ובחירות� , בכ� המשיבה פוגעת ללא הצדקה ובניגוד לכל די� בקניינ� של חברי הקבוצה .66

�ויתכ� שיישא תשואה טובה ,  חיוב חוקי בארנונההחלק ממקורותיה� שאינ� צריכי� לייעד לתשלו

�ובד בבד היא מאיימת ליצור לעצמה יש מאי� ובניגוד לחוק תשואה עודפת , יותר באפיקי� אחרי

היינו : יפעלו עוד יותר לטובתה" תנאי המשחק"במקרה שאישור השרי� יינת� לה ואז , ומפלה לטובתה

 .9.38% &ר תחייב ב ובהינת� אישו6.17% &כי בהעדר אישור תזכה ב

מ� ,  כי בנסיבות חמורות אלה של גביה בחוסר תו� לב ובניגוד חמור להוראות החוקהמבקשי� יטענו .67

היינו , הדי� לחייב את המשיבה להשיב בעצמה את שיעור הריבית שהיא מאיימת לגבות מחברי הקבוצה

הריבית החלות על השבת  לשנה בהתא� להוראות חוק 6.17%של , ולחלופי�.  לשנה9.38%בשיעור של 

 . לעילבנק הפועלי�ד "ראה ג� בהקשר זה בפס. תשלומי� שרשות מקומית גבתה בחריגה מסמכות

למותר לציי� כי המשיבה למודת ניסיו� בנושא אישורי� חריגי� והיא כבר הגישה בקשות לאישור  .68

 את בקשת יחלק השרי� אישרו באופ� 2005בשנת , כ� למשל. העלאות חריגות בשני� האחרונות

   .ולעתי� היא נדחית, ללמד� כי המשיבה יודעת היטב כי לעתי� הבקשה מתקבלת, המשיבה

  המשיבה גובה את התוספת החריגה בחוסר תו� לב ובכוונה תחילה) 9(ג

וא� רומסת את שבה המשיבה מתנערת , מהמתואר לעיל מצטיירת תמונה עגומה ומקוממת במיוחד .69

�כדי לשלוח את ידה לתו� כיס� ,  כרשות מקומית,ות המוטלות עליההלב החמור&חובות ההגינות ותו

 .של הנישומי� חברי הקבוצה

בחוסר חוקיות ובפגיעה צינית ובוטה בשלטו� החוק ובדיני� " כרוני"מעשיה של המשיבה לוקי� באופ�  .70

בנסיבות שבה� התקבלה החל , המסמיכי� את המשיבה לגבות ארנונה מאת הנישומי� בתחומה

שא� עולה על מה לאה חריגה ע בה,עובר בחיובי� שנשלחו ונגבו מחברי הקבוצה, מועצההחלטת ה

עוד לפני שנשלחה אל השרי� הבקשה לאישור ובשילוב , ללא אישור השרי�, שהחליטה המועצה

� .שא� אינה יכולה כשלעצמה לשמש בסיס לאישור עתידי, ההודעה החסרה והמטעה שנשזרה בחיובי

כאשר במקו� , כה הקלוקל ג� לאחר שהגיעו אליה פניות בכתב בנושאהמשיבה התמידה בהילו .71

בחרה להטיל על חברי הקבוצה את הנטל , חוקית בעליל&להתעשת ולחדול מייד מהגביה הבלתי

לחייב אות� בהמש� בריבית פיגורי� " איומי�"תחת , והטרחה הכרוכי� במשלוח הודעות בכתב

 .ישתפו פעולה ע� הפרת החוק מצידהבמידה ולא , חוקית כשלעצמה&עונשית ובלתי

 ולחייב אותה להשיב את מלוא ,"עד כא�"בנסיבות אלה מתבקש בית המשפט הנכבד לומר למשיבה  .72

 לשנה כפי שהתכוונה בעצמה 9.38%בצירו� הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של , חוקית&הגביה הבלתי

 .ריבית הרלבנטיות לשנה בהתא� להוראות חוק ה6.17%בשיעור של , ולחלופי�, לעשות

  העילות המשפטיות. ד

בהתבסס על דברי חקיקה שוני� , להל� יפורטו עילות התביעה נגד המשיבה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .73

 .  ג לעיל&וה� נובעות כול� מכ� שהמשיבה גבתה ארנונה בהעלאה חריגה ללא אישור השרי� בפרקי� א

 עילות תביעה מדיני עשיית עושר ולא במשפט) 1(ד

 .המשיבה גבתה שלא על פי זכות שבדי� כס� מהקבוצה, כמתואר בבקשה זו על נספחיה .74
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לחוק עשיית עושר ) א(1המשיבה חייבת להשיב לקבוצה את כל הכספי� אשר שולמו ביתר מכוח סעי�  .75

 ").חוק עשיית עושר: "להל�( 1979&ט "ולא במשפט התשל

שכ� ,  לחוק עשיית עושר2שבה לפי סעי� יודגש מראש כי המשיבה אינה ולא תוכל להיות פטורה מה .76

במיוחד בנסיבות החמורות של המש� הגביה תו� , לקבוצה נגר� חסרו� כיס וההשבה היא צודקת

ההשבה היא ג� מוסרית ומתחייבת כשמדובר ברשות . הודאה מפורשת כי היא נעשית בחוסר סמכות

   .ספי� מהציבור שלא כדי� האמורה להקפיד על ניהול תקי� ומקצועי ולא לגבות כ& ציבורית 

מפעלי ' רשות העתיקות נ 1761/02א "ע;  נבוא"עיריית ת' קופת חולי� נ) א"ת(א . ת:ראה למשל

 ]נבו, שירותי בריאות כללית' עירית ירושלי� נ 546/04א "ע; נבו, מ"תחנות בע

בת כספי� הש. מקומית ממונה ג� על חינו� הציבור ולא רק על איסו� אשפתוהרשות עוד יודגש כי ה .77

 .והגשמתו של עקרו� חשוב בדיני תובענות ייצוגיות, מחנ�מרתיע ושנגבו ביתר היא עניי� 

בשל כ� שאזרח היודע כי , חובת ההשבה א� מגבירה את אמו� הציבור ברשויות השלטו� ובשלטו� החוק .78

. נוישל� בקלות רבה יותר את תשלומי החובה הנדרשי� ממ, יושבו לו הכספי� שהרשות גבתה ביתר

סוג זה של אמונה והנחה שדרישות התשלו� השלטוניות מעוגנות בדי� היא תכלית חשובה בדיני המס 

שלטו� החוק ומ� הסת� המשיבה מלכתחילה קיוותה להיבנות ממנה כשהחלה וממושכלות היסוד של 

: וההשו(ועל כ� אי� להתיר לה להתחמק מהשבה , בגביית הארנונה בהעלאה חריגה כמתואר בתובענה זו

  ).877' ל מעמ" הנבספרופרידמ� ' י; נבו י�מועצת עיריית בת' משה רונ� נ 1690/01. א.ת

 אל המשיבה אולי היה מקו� להניח לזכותה י�כ המבקש"שאפילו א� עד למועד פניית ב, קל וחומר .79

לא ) 8נספח (אלא שלאחר תשובת המשיבה , )דבר המוכחש(שמדובר בטעות או בחוסר שימת לב מצידה 

 . חוקית בחוסר תו� לב&תר עוד ספק כי המשיבה בחרה להמשי� את הגביה הבלתינו

בנסיבות בנסיבות בנסיבות בנסיבות : "ל"נסיונל הנ&בפרשת לה) בדימוס(זאת בניגוד חרי� להלכה שפסק נשיא בית המשפט העליו�   

 ". כאלה ראוי היה שהרשות הציבורית תחזיר את מה ששול� ביתר ג� ללא התדיינותכאלה ראוי היה שהרשות הציבורית תחזיר את מה ששול� ביתר ג� ללא התדיינותכאלה ראוי היה שהרשות הציבורית תחזיר את מה ששול� ביתר ג� ללא התדיינותכאלה ראוי היה שהרשות הציבורית תחזיר את מה ששול� ביתר ג� ללא התדיינות

 .הנכבד יורה על השבת הסכומי� שנגבו ללא זכות שבדי�שבית המשפט , די� הוא אפוא .80

 עילות תביעה מדיני חובת תו� הלב הכללית )2(ד

מוגברת לנהוג חובה מוטלת , כרשות מנהלית שלטונית המוסמכת לגבות תשלומי חובה, המשיבה על .81

חלק (� לחוק החוזי) ב(61סעי� מכוח " כעיקרו� על"זו מקורה ג� . בתו� לב כלפי הציבורבהגינות ו

חיובי�  ופעולות משפטיותלמרחיב את היקפה ג� ה ,")חוק החוזי�: "להל� (1973&ג"התשל, )כללי

 � .על רשות שלטוניתשהמדגישה את חובת ההגינות המוגברת הפסוקה וג� בהלכה , חוזהמכוח שאינ

ג� לאור ההגנה החוקתית , גובה תשלומי חובההרשות מקו� שחובות אלה חלות ביתר קפדנות  .82

, בחריגה מסמכות חוקית, גביית תשלומי חובהקובעת כי וג� לאור ההלכה ה, כאמור, וענקה לקניי�שה

ראש עירית קרית ' נ' דוד אסולי� ואח 170/87צ "ראה בג(. מהווה פגיעה קשה וחמורה בשלטו� החוק

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

משמעית שהמשיבה פעלה שלא כדי� ובחוסר &חדה למסקנה למוביבתובענה זו כת העובדות שפורטה סמ .83

� .חשבו� הנישומי� חברי הקבוצה המיוצגת& כדי להעשיר את קופתה על, לב& תו
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 עילות נוספות מתחו� המשפט המנהלי )3(ד

84.  � של דתית בקניי�י בלתי מפגיעהמהווי� בתובענה זו המתוארי� של המשיבה והמחדלי� המעשי

 .)דלעיל(להוראות חוק מפורשות ו כבוד האד� וחירותו: חוק יסודבניגוד לעקרונות , הקבוצה המיוצגת

 משיקולי� או/ובחוסר סבירות קיצוני  או/ו או בחריגה מסמכות/בחוסר והמשיבה פעלה בכל אלה  .85

ועד , יה ללא אישור השרי�ניסוח ההודעה עליה והגב, כפי המתואר ביחס להחלטת המועצה, זרי�

 .להמש� הגביה כאמור לאחר שכבר פנו אליה נישומי� חברי הקבוצה בנושא

והטעמי� שהובאו בפני חברי המועצה באשר להעברת משק המי� והביוב , התנהגות זו של המשיבה .86

לתיבאו / ובלתי עניניי�או /ובשיקולי� זרי� מעלה ג� חשש כי טעמיה בכל אלה נעוצי� , לידי תאגיד

 .ברצונה להגדיל את הכנסותיה על חשבו� הקבוצה המיוצגת, סבירי�

 בי� חברי הקבוצה שהצליחו אולי אפליהעולה ג� נקיטת ) 8נספח (מתשובתה של המשיבה , זאת ועוד .87

או שלא , ובי� אלה שלא היו ערי� לכ�, לעמוד על כ� שאינ� חייבי� בתשלו� התוספת הבלתי חוקית

 �ידה בריבית פיגורי� ביחס לחיובי� &ביחס למי שכבר חויב על, קל וחומר, הדברידעו כיצד להתמודד ע

כל זאת בניגוד . לרבות בגי� מרכיב ההעלאה החריגה שמלכתחילה אסור היה לה לגבות, 2010משנת 

 �לחובתה הכללית של המשיבה לנהוג בצורה שוויונית ומבלי להפלות לרעה נישומי� כאלה ואחרי

ראה  (בשוויו� וללא משוא פני�, סבירות, ולנהוג כלפי כול� בהגינות, ירורותיי�משיקולי� זרי� או ש

אליצור איגוד ספורטיבי  720/82צ "בג; 85) 4(ד לו" פשר הבריאות' מ נ"מיגדה בע 688/81צ "למשל בג

 ).17) 3(ד לז "פ, הריהעירית נ' דתי סני- נהריה נ

 לות תביעה על פי פקודת הנזיקי�עי )4(ד

] נוסח חדש[מעשיה ומחדליה של מיתב מהווי� עוולות כהגדרת� בפקודת הנזיקי� , בנוס� או לחלופי� .88

  :או רשלנות/גזל ו, תרמית, מסוג הפרת חובה חקוקה") פקודת הנזיקי�: "לעיל ולהל�(

 הפרת חובה חקוקה )א)(4(ד

, מה אינה חולקת על כ� שהיא מטילה וגובה את ההעלאה החריגה ללא מקור סמכות חוקיהמשיבה עצ .89

 .  משק המדינה:  לחוק יסוד1סעי� בניגוד להוראות דיני ההקפאה ולזאת 

אשר המאפיי� העיקרי הייחודי לה� הוא שהמחוקק הותיר בידי , עוולה זו נמנית על עוולות המסגרת .90

נ "ראה ד [ תוכ� לתו� המסגרות הכלליות הנודעות לעוולה זואת עיקר המלאכה לצקתית המשפט ב

, י� הכלליתקהנזי ורתת –הנזיקי�  יני דחשי�. ברק מ. א, אנגלרד. י; 617) 4(ד כ" פחילו' שחאדה נ 6/66

 אפילו א� במקרה הרגיל של גביית ).104העברית  אוניברסיטהה )ז"תשל (2מהדורה , טדסקי עור�. ג

הרי שהתנהגותה החמורה של המשיבה במקרה זה  , � להיזקק לעוולה זואי� צור, ארנונה ביתר

 .להישקל לחומרא ג� לאור התגבשות העוולה, או לכל הפחות, מצדיקה זאת

 חמשת ,ובכלל זה,  לפקודת הנזיקי�63לפי סעי�  מקיימת את כל יסודות העוולה המשיבה התנהגות .91

לטובתו נועד  חיקוקה ;יקוקחמכוח  המזיק של חובה המוטלת על יומהק: היסודות המרכיבי� אותה

הנזק אשר נגר� הוא ; גרמה לניזוק נזק הפרהה;  המוטלת עליוהפר את החובה יקזמה; של הניזוק

) 1(ד לז " פ,המועצה המקומית בית שמש' נ עקני�ו 145/80א "ראה ע (חיקוקהמסוג הנזק אליו נתכוו� 

  :כמבואר להל�, )נבו, כאיד מוחמד מרוואני' לי� נבית החולי� מקאסד ירוש גודתא 2222/98א "ע; 113
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 המשיבה כפופה לחוק ולתקנות ההסדרי� שה� מקור מכותה – יקוקחשל חובה מכוח  יומהק  )א(

 . האוסר על שינוי שיעור המס שלא לפי החוק, משק המדינה: ולחוק יסוד, לגבות ארנונה

להג� על נישומי� מפני העלאות ר  הדיני� האמורי� נועדו בי� הית– נועד לטובת הקבוצה חיקוקה  )ב(

  . לא אישור השרי�, למנוע גבייה מעל שיעור העדכו� הכלליובפרט , הארנונהשל מבוקרות &בלתי

הפרה את הדיני� האמורי� ה� בהודעה  המשיבה – ליה�עהמשיבה הפרה את החובה המוטלת   )ג(

�צהירה על כוונותיה והיא ג� מ, וה� בגביה בפועל של הארנונה בהעלאה חריגה ללא אישור השרי

  . חוקיי� של ריבית פיגורי�&להוסי� על כ� ג� חיובי� בלתי

, על שיעור העדכו� הכללישמחברי הקבוצה ניזוקו בשיעור הגביה  – גרמה לקבוצה נזק הפרהה  )ד(

א� , כמוסבר לעיל ולמעלה מכ�, "מחיר הכס�"ב, בחובת הודעה בכתב שאינה מבוססת בדי�

 . 2010ב בריבית פיגורי� מתחילת שנת איומיה לחייאת המשיבה תממש 

בא לקבוע זיקה בי� מטרות  שהז תנאי & החיקוק תכוו�נאשר נגר� הוא מסוג הנזק אליו  נזקה  )ה(

 מוב� מאליו לאור הפגיעה בקניינ� של חברי הקבוצה בי� הנזק שנגר� לקבוצההמופר והחיקוק 

מי� תו� רמיסה ממש  של בדר� של גביית הארנונה בחריגה מהחוק המס, ובשלטו� החוק בכלל

ישל� מס או אגרה בשיעור החוקי כדי להבטיח שהנישו� , הדר� והתנאי� שקבע המחוקק בנושא

 . כ� שתיוותר בידיו הכנסה פנויה בשיעור שמעצבי המדיניות הכלכלית רצו להשיג, בלבד

  תרמית) ב)(4(ד

שכ� אי� ספק , קבוצהכלפי חברי ה" תרמית"המעשי� והמחדלי� של המשיבה עולי� לכאורה כדי  .92

כי האמור בהודעה שצורפה לחיובי� אינו ) ולחלופי� היתה יכולה וצריכה לדעת(שהמשיבה ידעה 

 .ל משרד הפני�"שג� הובלטה בנוהל של מנכ, לחוק ההסדרי�) ב(9מתיישב ע� הוראת סעי� 

סמכת לגבות כי היא אינה מו, המשיבה ידעה בוודאות וא� הצהירה על כ� בעצמה, בנוס� או לחלופי� .93

, מתו� מטרה, בכל אלהחזקה כי נהגה . ובכל זאת לא נמנעה מלהמשי� בכ�, את התוספת החריגה

 .להגדיל את הכנסותיה בפועל, שהתממשה

 רשלנות) ג)(4(ד

או פעלה בחוסר מיומנות /או הציגה מצג שווא רשלני ו/נהגה ברשלנות והמשיבה , ולכל הפחותבנוס�  .94

בדר� קבלת החלטת המועצה  –הגובה תשלומי חובה מקומית רשות משת או ללא מידת זהירות הנדר/ו

 .או בגביית ההעלאה החריגה ללא אישור השרי�/מחברי הקבוצה ו) לחלק(או בדר� משלוח ההודעה /ו

או הסתמכות על הוראות /מצג שווא רשלני ו, לכל הפחות, מבטאת) 7נספח (ג� תשובתה של המשיבה 

 .ובאופ� אשר תכליתו ותוצאתו המסתברת לפגוע בכיס הנישו�, לניתחוק הריבית בצורה שגויה ורש

בכל אלה המשיבה הפרה בצורה גסה את חובת הזהירות הכללית המוטלת עליה וג� את חובת הזהירות  .95

 .חוקית בהתא� לחיובי� ששלחה&הקונקרטית כלפי חברי הקבוצה שחויבו ושילמו את התוספת הבלתי

  בהשבההמשיבה ב את האינטרס הציבורי הינו לחיי. ה

כרשות המשיבה שהוצגה דלעיל וחובת תו� הלב המוגברת שחבה העובדתית והמשפטית לאור המסכת  .96

 . הגביה ביתרכלהורות למשיבה להשיב לאלתר את קיי� אינטרס ציבורי ראשו� במעלה ל, שלטונית
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הציבור בכלל כי ק נפס, נבו עיריית בית שמש' נ' מ ואח"אחי� פר2 בעפר2 בוני הנגב 227/04נ "בעמ .97

מוטל עליה להשיב את , ומשלא נהגה כ�. והמערערות בפרט רשאי� היו לצפות כי הרשות תנהג כדי�

כ� תגבר מצידה , ככל שהרשות תדע שיוטל עליה להשיב כספי� שגבתה מהאזרח שלא כדי�. שקיבלה

 .המודעות לזהירות ולאחריות הנדרשת בגביית תשלומי חובה

הא� חיוב , בחינת השאלהבקבע כי נ, ונברוטשטיי� ' ד' נ' שמש ואח ביתעיריית 5242/04א "בע .98

כאשר ו,  של הרשות בביצוע הגבייהליבהתו�ת אחילה תיש לבחו� , צודק&הרשות בהשבה יהיה בלתי

לא בנסיבות העני�  . לנקוט במשנה זהירות ואחריותיהעל, המדובר בהטלת תשלו� חובה במקרה גבולי

  .כלל ועיקרלתו� לב המשיבה לא תוכל לטעו�  וללמדובר במקרה גבולי כ

המשיבה תהיה מושתקת ומנועה מלטעו� כל טענה נגד במקרה דנ�  מראש כי המבקשי� יטענובנוס�  .99

לאור חומרת פגיעתה בקבוצה , חובת השבה מלאה של הכספי� שגבתה ביתר ובחריגה מסמכות

בחרה להמשי� בגביה בחוסר , י הקבוצהלאחר שג� משהגיעו אליה פניות מחבר, ובשלטו� החוק בכלל

בניגוד להלכה המחייבת את , או איומי� בריבית פיגורי�/לפניות בכתב ותו� לב ותו� פיזור דרישות 

�ד "פס(א� מבלי להטריח את האזרח בהדיינות , הרשות שמתברר שגבתה כספי� ביתר למהר ולהחזיר

 )ל" הנשרותי בריאותד "ופס; ל" הנותרשות העתיקד "השווה ג� בהקשר זה פס; ל" הננסיונללה 

של היושבי� ברכבו  לפניו והוא מתעל� מקריאות אזהרה "זוהר" כמי שרמזור אדו� המשיבה נהגה  .100

 .חוקית&במקו� לעצור ולחדול מיד מהגביה הבלתי, וממשי� בעי� פקוחה ובעקשנות בנסיעתו

 במקרה דנ� היא ההשבה תקופת כי, באופ� המחזק את טעמי ההשבה בנסיבות העני�, ינו יציי�המבקש .101

  . לחוק תובענות ייצוגיות21קצרה עוד יותר מהתקופה המרבית הקבועה בסעי� 

   סכו� ההשבה. ו

התוספת מעל שיעור העדכו� כי על המשיבה להשיב לכל חברי הקבוצה את , מ� האמור עד כא� עולה .102

 . 2010הכללי של הארנונה מאז תחילת שנת 

של בשיעור של  הועלו התעריפי� כל כמעטשעולה  2010&2009לשני� המשיבה  הארנונה של ויעיו� בצומ .103

שטחי ; )מבנה בלבד(תחנת מוניות ; בנקי�: למעט, מעל ובמצטבר על שיעור העדכו� הבסיסי 5.5%

חניוני� מקורי� שאינ� למגורי� ; מבני� לאחסו� ומיו� תוצרת חקלאית; )מבנה בלבד(למפעלי בטו� 

 ). ר בלבד" מ2,000השטח שעד (ושאינ� פתוחי� לציבור

חוקית עד היו� ומטבע הדברי� & אי� בשלב זה נתוני� בדוקי� לגבי היק� הגביה הבלתיי�בידי המבקש .104

 � .בידיה של המשיבההנתוני� העדכניי� נמצאי

 . מהמגיע להיותרח "ש 64 גבתה המשיבה ארנונה בסכו� של � עצמי�המבקשמ .105

 .10כנספח ב "ידי המבקשי� מצ&על) תקופה ראשונה (0201העתק קבלה על תשלו� ארנונה לשנת 

למרות , חודשי אחד&תשלו� דו(משישית  5.5% &מדובר בכלהערכת המבקשי� , ביחס לכלל הקבוצה .106

 250 &כ(מהארנונה הנגבית ברעננה בשני� האחרונות ) מראשכולה שיש המשלמי� הארנונה השנתית 

  . ח" מיליו� ש2.5 &היינו כ, )ח"מיליו� ש
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   התובענה מתאימה למסגרת הייצוגית .ז

 . לחוק התובענות3בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר תובענה זו כתובענה ייצוגית לפי סעי�  .107

 תובענה לפי חוק התובענות )1(ז

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת  ":ייצוגיותחוק תובענות קובע ) א(3בסעי�  .108

אישור תובענה ייצוגית לבקש אחת התביעות שנית� בגינ� נקבע כי ה תוספת השני ל11 בסעי� ".השניההשניההשניההשניה

 ". אגרה או תשלו� חובה אחראגרה או תשלו� חובה אחראגרה או תשלו� חובה אחראגרה או תשלו� חובה אחר, , , , כמסכמסכמסכמס, , , , תביעה נגד רשות להשבת סכומי� שגבתה שלא כדי�תביעה נגד רשות להשבת סכומי� שגבתה שלא כדי�תביעה נגד רשות להשבת סכומי� שגבתה שלא כדי�תביעה נגד רשות להשבת סכומי� שגבתה שלא כדי�: "היא

 . זהחוק בהתא� להראויה לברור תביעה זו הינה תובענה ייצוגית מכא� שהמסגרת הדיונית  .109

 מ� הכלל אל הפרט )2(ז

כמסגרת ייצוגיות שאי� כל מניעה לעשות שימוש בחוק תובענות , נשוא בקשה זו נראהבבחינת התובענה  .110

הנובעת בי� , בתביעה כספית להשבהמרכז הכובד של התובענה מצוי  .לאשרה כתובענה ייצוגיתודיונית 

 . ביתרבחריגה מסמכות וארנונה  ומהעובדה שהרשות המנהלית גבתה עשיית עושרהיתר מעילות של 

,  כי מעשי המשיבות נעשו,לכל הפחות במידה הנחוצה לצור� קבלת בקשה זו,  שהוכיחטענוהמבקשי� י .111

 . מסמצד רשות הגובה , מתו� זלזול או העדר שימת לב כראוי וכנדרש להוראות החוק, לכל הפחות

  גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת  התובענה כתובענה ייצוגית )3(ז

ידי המשיבה לשל� לה &הנישומי� שחויבו עלאת כלל  לייצג במסגרת התובענה י� מבקשי�המבקש .112

 . ארנונה בחריגה משיעור העדכו� הכללי

אלה המחויבי� לפי למעט (מדובר כמעט בכל הנישומי� בתחומה של המשיבה , לעיל' כאמור בפרק ב .113

�מבני� לאחסו� ומיו� תוצרת ; )מבנה(שטחי למפעלי בטו� ; )מבנה(תחנת מוניות ; בנקי�: הסיווגי

 . ))ר" מ2,000השטח שעד ( חניוני� מקורי� שאינ� למגורי� ושאינ� פתוחי� לציבור; יתחקלא

היקפה וגודלה של קבוצה גדולה זו מצדיק את הדר� של תובענה ייצוגית וא� לא קיימת דר� אחרת  .114

שא� יתכ� כי נית� יהיה , את כל הצדדי� הנוגעי� בדבר במסגרת משפטית הולמת ויעילהלהושיב 

 .תרו� שאינו מחייב הכרעה שיפוטית דווקנית במחלוקתפלמצוא בה 

115. �לצר� את כל חברי הקבוצה במסגרת , מבחינה מעשית, לא מאפשרזו גודלה של קבוצה , יתירה מכ

  .ויש בכ� טע� נוס� המצדיק את הגשת התובענה בדר� של תובענה ייצוגית, תביעה רגילה

שנזקו של כל אחד ,  לאד� או לקבוצת אנשי�לאפשר, בכ� ג� מוגשמת התכלית של התובענה הייצוגית .116

לתבוע בש� כל הנפגעי� האנונימיי� שסכו� תביעת� הכולל הינו גבוה ביותר , מה� הינו קט� יחסית

�ואילו כל אחד מה� סביר שיימנע מהגשת התביעה הפרטית בשל הטרחה , לאור ריבוי מספר

� 1782/01.א.ת:  למשלראה[זק הפרטי בפרט מול הסכו� הקט� יחסית של הנ, וההוצאות הכרוכות בכ

 ). נבו,א יפו"עיריית ת' צילה ומאוריס הרשקו נ
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    הקבוצהיוכרעו בתובענה לטובתולות מהותיות של עובדה ומשפט משותפות לכלל חברי הקבוצה שא )4(ז

המשיבה גבתה כדי� או שלא  הא� – בתובענה השנויה במחלוקת) א� לא היחידה (השאלה העיקרית .117

 המשותפת לכל  באופיהומשפטית הינה שאלה מהותית –ת התוספת מעל שיעור העדכו� הכללי כדי� א

שכ� המשיבה בעצמה כבר הודיעה , אינה במחלוקתשאלה זו כלל , למעשה. חברי הקבוצה המיוצגת

 .כ� שנית� להתמקד בשאלת ההשבה, חוקית&בכתב כי היא אינה מוסמכת לגבות את התוספת הבלתי

שיטת פעולה זהה של סיס התובענה עומדת בב & תלת תביעה משותפעיחברי הקבוצה יתר ל וי�מבקשל .118

 .ידי השרי�&הקבוצה ששילמו למשיבה ארנונה בהעלאה חריגה שלא אושרה עלחברי כלפי כל  ההמשיב

הנוגעת באופ� זהה לכל חברי הקבוצה  ,לשאלה אחתלדיו� בתובענה זו מתנקזות העיקריות כל השאלות  .119

 א� א� ייתכנו הבדלי� קלי� בי� פרטי� בודדי� מתו� .ת את כל מרכיבי עילת התביעההמיוצגת וכולל

א� א� לא , ההלכה היא כי הפרות המבוצעות באופ� שיטתי ואחיד, )דבר המוכחש(הקבוצה המיוצגת 

 .א.תראה למשל (עומדות בגדר הדרישה לקיומה של עילה משותפת , במסמ� אחד בלבד או בבת אחת

לא נחוצה זהות , ומעבר לכ�, ) נבומ"אל על נתיבי אויר לישראל בע' זילברשלג עיטל נ 785/98) נצרת(

 העיקריותאלא די בכ� שהשאלות , מוחלטת בכל השאלות הטעונות הכרעה עובדתית או משפטית

 ).296' בעמ 276)  5(ד נה"פ (שמש' רייכרט נ 8268/96א "רע(שבמוקד הדיו� משותפות לחברי הקבוצה 

הרי שההשבה תהיה קלה ונוחה בדר� של חישוב ,  ג� שבמידה ותתקבל התובענהינוי יצי�המבקש .120

לא ימנע עצמו , התובענה כתובענה ייצוגיתאריתמטי פשוט ואי� בכ� כדי להגביל או להקשות על אישור 

בשא : ראה ג� למשל (בית המשפט מאישור זה רק בשל השוני בסכו� הכספי הנתבע בש� הקבוצה

כי אי� חובה , ההלכה ג� קובעת. )נבו אביבעיריית תל' מ נ"סריגי שלו� ומלכה בע 31032/06) א"ת(

אלא די בכ� שנית� סעד הצהרתי על חובת , שסכו� ההשבה לכל תובע או חבר בקבוצה יהיה זהה

) א"ת(א "ת; ל"ד סריגי שלו� הנ"פס(ההשבה ונקבע העקרו� לפיו על המשיבה לחשב אותה בפועל 

 א"עיריית ת' טיומקי� נ 2328/99) א"ת. (א.ת ;)507) 2(לב, מחוזי&דיני�(א "תת ייעיר' זימבר נ 16/97

 ).הדי�& לפסק28בסעי�  ,584) 4(ה נד" פזני נגד בזקבר 1977/97א "ע; נבו

  הכרעה במחלוקתלהמוצדקת וההוגנת , ייצוגית היא הדר� העדיפה הובענה הת )5(ז

קבוצה אי� כדאיות כלכלית לתבוע את זכויותיה� כי לחלק מחברי ה שדי בכ� שהראה המבקשי� יטענו .121

ייצוגית היא הדר� המוצדקת והעדיפה ביותר  התובענהה, או אז, בתובענה רגילה כנגד המשיבות

התובענה הייצוגית היא , בנסיבות שהביאו להגשת תובענה זו, ואכ�. להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�

בדר� של שיטת פעולה זהה , � של חברי הקבוצהנפגעו בקנייה שכ� המשיב, הדר� ההוגנת ביותר

כאשר הדר� ההוגנת ביותר כלפיה היא פעולה קולקטיבית של כל חברי הקבוצה בדר� של , ואחידה

המוצדקת , הדר� העדיפהאי� ספק שתובענה ייצוגית הינה , כפי שיפורט להל�. תובענה ייצוגית

 . העניי� להכרעה במחלוקת בנסיבות ביותר וההוגנת וג� היעילה

 מחברי הקבוצה ח"ש מיליו� 2.5 & י האומד� כ" ועפח"ש 64י� המשיבה גבתה ביתר מהמבקש, כאמור .122

� . בכללות

 מניהול תובענה  יהיה כרו� בעלויות גבוהות עשרות מוני�,כל תובע בנפרדבידי  ניהול תובענה נפרדת .123

 וג� , תושביהלפי� לכללמשיבה ובעקיג� , הגדולהג� לכל אחד מחברי הקבוצה , ייצוגית אחת זו

  .לציבור כולו, קרי, למערכת המשפט
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מטבעו " הטיפוסי"מקרה שבו מספר חברי הקבוצה הינו גדול וסכו� תביעה כל בודדת קט� יחסית הינו  .124

להעניק תרופה לחברי� רבי� , ובכ� מוגשמת מטרה חשובה של מכשיר דיוני זה, לניהול תובענה ייצוגית

בחוסר הזכאי� כול� לאותו סעד עקרוני בגי� הגביה , י� של תובעי�של מאות ואלפ, בציבור רחב

 .  לחוק תובענות ייצוגיות29קבעה בסעי� מאוד שנ תצרוקהמתקופת ההשבה לאור , קל וחומר. סמכות

125.  �תובענה ייצוגית בנסיבות אלה ג� תחסו� זמ� שיפוטי יקר ומשאבי� מיותרי� שיושחתו לריק א

  .וג� תמנע חשש מהחלטות סותרות בהליכי� דומי�, ת נפרדותינוהלו במקומה תביעות פרטיו

מהווי� שיקול נוס� להכרה בתובענה המשיבה ובי� הנישו� הטיפוסי הפער ביחסי הכוחות בי� , בנוס� .126

 �גופי� התלויי� בחסד: המנהלות ויקושי בניהול תביעות נגד רשלקיי� חשש ממשי , כידוע. כייצוגית

חוסר האיזו� בי� השחקני� . ילו יחידי� יתקשו לממ� את ההלי� היקריהססו להגיש נגדה תביעות וא

אכיפת הדי� ג� שתכליתה ,  אחד השיקולי� הנכבדי� לאישור תובענה ייצוגיתינוהפועלי� בזירה ה

 ).220) 3(ד נז "פ, נגד מדינת ישראל ת.ש.א 3126/00א "רע: ראה למשל (פעולות בניגוד לחוק ומניעת

פי רוב אינו בקי בבדיקת התשתית החוקית הכרוכה &  שאד� מ� היישוב עלקל וחומר לאור העובדה .127

ה� מבחינה , בדיני ההקפאה ובאיסו� הנתוני� הרלבנטיי� לגיבוש התובענה בדר� יעילה ומושכלת

בהגשה של תובענה , מחד גיסא, שיקול זה תומ�. עובדתית וה� מבחינת הדי� והפסיקה הנוגעי� לעני�

ידי או לפחות &בהגשתה על, ומאיד� גיסא,  ביעילות המרבית את המחלוקתייצוגית שבה נית� לברר

  .� המתמחי� בתחו� המשפטי הרלבנטיהדי&באמצעות עורכי

ג� לא יעלה על הדעת לדרוש מכל חבר בקבוצה לבדוק בכל פע� מחדש את חיובי הארנונה בהשוואה  .128

קל , נונה מהשני� הקודמותאל מול צווי האר, לדיני ההקפאה החלי� על שנת הכספי� הרלבנטית

מטביעה בחיוב את ההודעה החסרה והמטעה במטרה לחזק את אמונו ) המשיבה(וחומר כאשר הרשות 

. א.ת: השווה(חוקית שהיא דורשת ממנו &בכשירות מעשיה ולהביאו לשל� לה את התוספת הבלתי

 .)נבועיריית ירושלי� ' נ' אליהו שוקרו� ואח 1114/99) �"י(

שהיתה צריכה להימנע , פרת החוק מצד המשיבהההחמור של אופי הבחשבו� את להביא עוד יש  .129

 .   לחדול ממנה מיד ע� קבלת הפניות הראשונות בנושא, או לכל הפחות, חוקית מראש&מהגביה הבלתי

   בדר� הולמת את כל חברי הקבוצהי�מייצגכוחו ובאיקיי� יסוד סביר להניח כי התובע  )6(ז

 בדר� נאמנה והולמת את י�מייצג, בדירת מגורי� ברעננההמחזיקי� , י�קשקיי� ייסוד סביר שהמב .130

מקו� שמדובר בהשבת הארנונה הכללית שהמשיבה גבתה , וללא ניגוד ענייני�עניינ� של חברי הקבוצה 

 שמ� של ה�ואי� לייחס למכלל חברי הקבוצה ) ככל שידוע למבקש(בחריגה מסמכות ובאותו שיעור 

� 04&2205) א"ת(תא : השווה( או מטרות נסתרות בהגשת תובענה זו לב& תו�חוסר, מניעי� פסולי

קל וחומר שלא מול התנהגותה , )נבו מ"בנק לאומי לישראל בע' אסטוריה אינווסטמנטס לימיטד נ

 .חוקית&אשר כמעט וקשה להאמי� שבחרה להמשי� בגביה הבלתי, הנלוזה של המשיבה עצמה

 ושל קבוצה המיוצגת י�ו של המבקשיצג בדר� הולמת את עניינמ הינ� כשירי� לי"כ המבקשי� הח"ב .131

מ עוסק בתחו� המיסוי המוניציפאלי ותשלומי חובה לרשויות מקומיות וזהו "משרד� של הח. בכלל

 �מ הינו בעל ניסיו� מוכח בתחו� הליטיגציה ובי� "משרד הח. הכמעט בלעדיתחו� מומחיות� ועיסוק

מכוח הרשאת היוע� (ילי� במשק וא� נכסי� השייכי� למדינה לקוחותיו נמני� חברות וגופי� מוב

ד "ועו, בפרט כלכלני�, מ בעלי השכלה והכשרה נוספת"ד במשרד הח"רבי� מעוה). המשפטי לממשלה

 . חשבו�&איתי כה� העומד בראש המשרד הינו ג� רואה
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  :למשל, ת יצוגיותלרבות תובענו, מיסוי מוניציפאלינושאי השגי� משפטיי� בולטי� במ ג� "החלמשרד  .132

  :בתחו� הארנונה) א( 

 הפחתת חיובי ארנונה &  מ" התעשייה האווירית לישראל בע' יהוד נעיריית 00689/ )א"מחוזי ת (א"ע

 . בשל חוסר סבירות, מופרזי� שהוטלו על התעשייה האווירית ביהוד

חוקי בצו & סיווג בלתי ביטול&בזק '  צפת נעיריית 014335/א "ע; בזק'  עפולה נעיריית 008588/א "ע

   .הארנונה של עיריות עפולה וצפת בנוגע לחברות ממשלתיות וקביעת הלכות חשובות בדיני הארנונה

  ; ירושלי�עיריית'  בנק טפחות נ002206/. א.ת;  ירושלי�עיריית'  אייס קנה ובנה נ002483/. א.ת

חוקיי� &תר וביטול תעריפי� בלתי השבת כספי� שנגבו בי&  עיריית ירושלי�'  בנק יהב נ002517/. א.ת

� . בארנונה לבנקי� ורשתות שיווק בירושלי

   ביטול חיוב & ית דימונה יעיר' מ נ" מבטחי� מוסד לביטוח סוציאלי של העובדי� בע0419/נ "עמ

קביעה ; חוקי של קרנות הפנסיה בארנונה בסיווג כאילו היו חברות ביטוח וקביעת סיווג� הנכו�&בלתי

  . כס ריק יחויב בסיווג הזול ביותר מבי� השימושי� המותרי� כדי�תקדימית כי נ

 בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהוגש על פסק &   עיריית רמלה'שלמה מומ� נ 032828/) א"ת(א "ע

דינו של בית המשפט השלו� וקבע כי תוספת לארנונה אי� בכוחה לשנות את בסיס המס ולכ� אי� 

  . עריפי הארנונה בשנה העוקבת ומדי שנהלהביאה בחשבו� לצור� עדכו� ת

דרכי� ושטחי� ,  ביטול חיוב שטחי מעבר& עיריית הרצליה ' רשות שדות התעופה נ05264/ נ"עמ

 �  . אשר הנהנה העיקרי ממנו הינו הציבור, "רחוב"סלולי� בשטחי שדות התעופה בהיות

תלויה  בימי� אלה – 'י ואחהמרכז לשלטו� מקומ' לשכת התיאו� נ) 0930258/א "בש (09101/. מ.ת

מ כנגד כלל הרשויות המקומיות " בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה באמצעות החועומדת

  . ואיל�2007חוקית של שיעור הארנונה בשני� & בישראל בגי� העלאה בלתי

חוקי ייצוגית בגי� חיוב בלתי ובענה  בקשה לאישור ת–עיריית אשדוד '  חיי� וליז דדו� נ09102/. מ.ת

  .מהגביההודיעה כי תחדל המשיבה בעקבות התביעה . משמשי� מבני מגורי�השל שטחי חניה 

  :בתחו� האגרות והיטלי�) ב(  

העירייה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שבעקבות הגשתה  –  בת י�עיריית ' שרית חבה נ07123/. מ.ת

) ח לתקופה של שנתיי�"מליו� ש 7 &בשיעור של כ(בניגוד לחוק " אגרת מיכלי אשפה"פסקה מגביית 

 . ח" ש420,000 &ד בשיעור של כ"ט עו"ונפסקו גמול לתובעת ושכ

 העירייה חויבה בהשבת אגרת פינוי אשפה – עיריית תל אביב' שירותי בריאות כללית נ 002518/. א.ת

  (!). ח "שגבתה שלא כדי� בס� של עשרות מיליוני ש

 בעלי 6ש העליו� ערעור� של " התקבל בביהמ– ת הרצליהנגד עיריי' אהוד לרר ואח 053746/א "רע

שכ� רכשו דירה באזור מפותח והיו , כי אינ� חבי� בהיטל סלילת כביש ומדרכה, דירות בהרצליה

עוד נפסק כי הריסה . רשאי� להניח כי העיריה גבתה את ההיטלי� כאשר אלו התגבשו לראשונה

 . לצור� הטלת חיוב בהיטלי�" לה ראשונהסלי"וסלילה מחדש של כביש ומדרכה אינ� מהוות 

 השבת היטל ביוב – מ"דורי חברה לעבודות הנדסיות בע.א' עירית מגדל העמק נ 092088/א "רע

   .ותשלומי� נוספי� שנגבו בהיעדר ראיות מספיקות לביצוע עבודות התשתית המקימות בסיס לחיוב

 ביטול חיוב אגרות –  משרד הבטחו�ל מדינת ישרא' המועצה המקומית באר יעקב נ 4450&0709/א .ת

  .ח בהעדר הסמכה חוקית בחוקי העזר" מיליו� ש56 & והיטלי פיתוח בס� של כ
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לבית המשפט הנכבד סמכות עניינית לדו� בתובענה מתוק� הוראות חוק תובענות ייצוגיות וחוק בתי  .133

� ".רשות"יצוגית נגד הואיל ומדובר בתביעה י, 2000 & ס"התש, משפט לענייני� מנהליי

 1984&ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי3 בהתא� לתקנה ,סמכות מקומיתג� לבית המשפט הנכבד  .134

  .)2000& א"תשס, )סדרי די�( לתקנות בתי משפט לענייני� מינהליי� 29החלות מכוח תקנה (

  סו- דבר. ט

  .רת את המטרות שלשמ� הוגשהאי� ספק כי אישור התובענה כייצוגית יש, לאור האמור לעיל בבקשה זו .135

  . מר ברו� עמית, המבקששל  בקשה זו נתמכת בתצהיר .136

 . לאשר את התובענה כייצוגית ולהורות כמבוקש בפתיח לבקשה זומתבקש אפוא בית המשפט הנכבד  .137

138.  �כמו כ� יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו לרבות גמול למבקשי

 . נו כדי�מ בגי"ד ומע"ט עו"ושכ

  

 .מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה

  

  

  

_____________________      _________________________  
  )27824. ר.מ(ד "עו, עדי מוסקובי2     )25023. ר.מ(ד "עו, שלומי אבני

  מוסקובי2, דויטש, כה�, פלג
 י�מבקשכ ה"ב


