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   תל אביב69אב� גבירול ' רח
  
  

בתוספת הפרשי ריבית   +37,458,530 "השבה של כ: הסעד המבוקש לכלל חברי הקבוצה
, )צמדה על תשלומי חובהריבית והפרשי ה(בחוק רשויות מקומיות הקבוע פ "והצמדה ע

עד למועד ההשבה או כל סכו� אחר אשר יפסוק בית המשפט הנכבד בהתא�  1980 "�"תש
  .2006 –ו " לחוק התובענות הייצוגיות תשס9לסעי/ 

  
  
  

  בקשה לאשר תביעה כתובענה ייצוגית
  

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

, לחוק תובענות ייצוגיות) 2)(ב (5כאמור בסעי/ , כתובענה ייצוגית, ווה חלק בלתי נפרד ממנהוהמה

עניק להמטרתה של התובענה הינה . הכל כפי שיפורט בהמש�") החוק: "להל� (2006 "ו"תשס

  :למבקשת את הסעדי� הבאי� 

  

רשויות להורות למשיבה על השבת הס� האמור בבקשה בתוספת ריבית והצמדה לפי חוק ה.1

או כל סכו� אחר / ו1980  "� "התש, )הפרשי ריבית והצמדה על תשלומי חובה(המקומיות 

  .משפטהשיפסוק בית 

 לשכר תהיה זכאיתכ המבקשת "בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי א� תתקבל התביעה ב.2

מ ולפי שיקול דעתו "בתוספת מע, הטרחה בהתא� לסכו� שייפסק עבור כלל חברי הקבוצה

התובעת הייצוגית /  ולפסוק למבקשת לחוק23הכל כאמור בסעי/ , ת המשפט הנכבדשל בי

.   לחוק22גמול מיוחד ושכר עידוד בהתא� להוראות סעי/ 

  

:תמצית התובענה נשוא הבקשה דנ�  .א

מוגשת בזאת בקשה לאישור תובענה ייצוגית של כלל חברי הקבוצה ובראש� המבקשת .3

 טכניי� משותפי� של  המשמשי� כשטחי� של המשיבההמחזיקי� בנכסי� בתחומי שיפוטה

 באופ� בלתי 1995מהות התובענה נסבה סביב הטענה כי בשנת .  מצויי�כלל הבניי� בו הנ�

וסיפה ה,  ההקפאהומדיני אישורי השרי� הרלבנטיי� ותו� חריגה מסמכות קבלתללא , חוקי



  

  

  

    

בהתא� . חי� משותפי�המשיבה תוספת להוראות צו המיסי� הקובעות פטור מארנונה לשט

שטחי� אשר בעבר וטר� השינוי , לתוספת הוטל חיוב חדש על שטחי� טכניי� משותפי�

הוספת החיוב גרמה להעלאת תעריפי הארנונה המוטלי� . שבוצע היו פטורי� מחיוב ארנונה

, על הנישומי� בתחו� שטח השיפוט של העירייה לעומת החיוב שהוטל עליה� בשני� קודמות

.מעותי ובניגוד לדי�באופ� מש

שהמשמעות הרי ,  את אישורי השרי� כנדרשקיבלה המבקשת תטע� כי מאחר ופעולה זו לא .4

הרי שחיובי , בהתא� לכ�.  כי הפעולה נגועה באי חוקיות ובשל כ� בטלה מעיקרההיא

הארנונה שהוטלו מש� השני� על חברי הקבוצה בגי� שטחי� טכניי� משותפי� בבנייני� 

. הוטלו בניגוד לדי� והמשיבה מחוייבת בהשבת�, � למגורי�שאינ� משמשי

5. �יודגש כי אי חוקיות הטלת החיוב על השטחי� הטכניי� המשותפי� והעובדה כי עסקינ

ש נכבד "ימי� בפסק דינו של בימ' אושרו לפני מס, י המשיבה"בשינוי בלתי חוקי אשר בוצע ע

 סי ניהול ואחזקה.בי.אי 1273/09מ "בעתנ� השופטת מיכל אגמו� גו'  מפי כב15.11.10זה מיו� 

.")ד אי בי סי"פס ":להל�( עיריית תל אביב'  נמ"בע

  'כנספח אב " מצ1273/09מ "ד בעת"העתק פסה

  
  :ואלו נימוקי הבקשה  .ב

: להל� (תל אביבעיריית בתחו� שיפוטה של המשיבה המצוי  בנכסהמבקשת מחזיקה .6

  ").המבקשת"

10120750� לקוח " חכנכס  העירייה הנכס מזוהה בספרי .7) �.")הנכס: "להל

  .  לבקשה זו'בנספח  כ ומסומ�ש המבקשת"ב חיוב ארנונה ע"מצ 

כמו יתר , המבקשת. בתל אביב 5דרויאנוב ' המבקשת הנה חברת הניהול של בניי� המצוי ברח.8

השטחי� הטכניי� המשתפי� בבניי� אותו  ארנונה כללית בגי�  במיסימחויבת, חברי הקבוצה

ב המשרתי� את כלל "גנרטור וכיוצ, חדרי חשמל, כגו� חדרי מיזוג ה מנהלת כחברת ניהולהנ

   .הבניי� ומצויי� במבנה הנכס

יש לציי� כבר כעת כי המשיבה נוהגת להטיל חיובי ארנונה על כלל השטחי� הטכניי� .9

דוגמת (ה� כאשר ישנה חברת ניהול לבניי� , המשותפי� המצויי� בבנייני העסקי� בעיר

וה� במקרי� בה� אי� חברת ניהול לבניי� ואזי החיוב באות� השטחי� המשותפי� ) המבקשת

מנהל הארנונה בעיריית תל ' אפריקה ישראל נ 254/08נ "למשל בעמראה (מוטל על בעל הנכס 

).אביב

 אשר בתוספת בלתי חוקיתאלא שמקור החיוב לאות� השטחי� הטכניי� המשותפי� נעו1 .10

חר/ הפטור הקבוע בצו המיסי� לשטחי�  ולפיה 1995המיסי� בשנת נוספה לראשונה לצו 

שטחי� משותפי� המשמשי� למערכות , משותפי� בבנייני� שאינ� משמשי� למגורי�

יצויי� כי נסיו� להגדלת החיוב ברוח דומה נעשה עוד קוד� לכ� . ב יחוייבו"מיזוג וכיוצ, אנרגיה

כי , יודגש. 1995נוי הבלתי חוקי בוצע בשנת ד אי בי סי נקבע כי השי" ואול� בפס1990בשנת 

 נאסר על הרשויות להעלות את 1995 וה� בשנת 1990ממילא אי� משמעות לדבר שכ� ה� בשנת 



  

  

  

    

אישור אשר אי� מחלוקת כי לא , שיעורי הארנונה ללא קבלת אישור שרי הפני� והאוצר

.התבקש ביחס לתוספת חיוב השטחי� הטכניי�

וי אשר ביצעה המשיבה בצו המיסי� בהוספת החיוב בגי� השטחי�  אשר על כ� הואיל והשינ.11

שר האוצר הרי שמדובר במעשה בלתי חוקי שנעשה משר הפני� ומאישור הטכניי� לא קיבל 

ללא סמכות ותוצאתו היא שרשות ציבורית גובה גביית יתר של  כספי ארנונה שלא בסמכות 

�.ושלא כדי

הכל כפי שיפורט  ,רגה מהוראות חוקי ההקפאהבתובענה זו טוענת המבקשת כי המשיבה ח.12

�החריגה מהשטחי� המשותפי� הפטורי� מארנונה את השטחי� הטכניי� בכ� ש, להל

 �. ואיל�1995מס הוזאת החל משנת המשותפי� והטילה עליה� חיוב בניגוד לדי

"קיקת ההקפאהח "�רקע נורמטיבי  .ג

ל שטחי� אשר בעבר היו פטורי� מחיוב בהטלת חיוב ע(החיוב המבקשת תטע� כי שינוי שיטת .13

תקופה הידועה  1995שבוצע בצו הארנונה לראשונה בשנת , )ארנונה כשטחי� משותפי�

.ודינו להתבטל, מנוגד לחקיקת ההקפאה, "תקופת ההקפאה"כ

 הגביל המחוקק את סמכות� של הרשויות המקומיות בהעלאת שיעורי 1985מאז שנת .14

� המטרות העומדות בבסיס הגבלת הסמכות נובעות באופ� .הארנונה לגבי נכסי� שבתחומ

ההחלטה על , בי� היתר. אקונומיי�"פוליטיי� וסוציו , מובהק משיקולי� מאקרו כלכליי�

 " ל1985שהגיע בשנת ( שמירת יציבות מחירי� שהתקבלה עקב האיו� של קצב האינפלציה 

גית לכפות התייעלות על ההחלטה האסטרט, על יציבות המטבע המקומי והמשק כולו) 400%

תופעת הסבסוד הצולב לפיה נהגה , הרשויות המקומיות אשר סבלו מניהול כלכלי כושל

הפוליטיקה המקומית להתחשב בבוחריה ולהפחית את נטל המס על מגורי� תו� העלאה 

.הדרגתית של נטל המס על המגזר היצרני שאינו משתת/ בבחירות לשלטו� המקומי ועוד

בהתא� . מהווה את עיקרו� הבסיס על פיו מוטלת הארנונה במדינת ישראלחקיקת ההקפאה .15

" הוקפאו "1985התעריפי� שנקבעו בצווי הארנונה של הרשויות המקומיות בשנת , לכ�

מידי שנה מעודכ� סכו� . ומשנה זו ואיל� ה� מהווי� את תעריפי הבסיס להטלת הארנונה

כדי� בשנה הקודמת בהתא� לעקרונות הארנונה הכללית על בסיס סכו� הארנונה שהגיע 

.שנקבעי� בחקיקת ההקפאה

את חקיקת ההקפאה בדר� של שינויי שיטות חישוב " עקו/"הניסיונות של רשויות מקומיות ל.16

או השמטת סיווגי� חדשי� הביאו לחקיקת הוראות מפורטות האוסרות על כל /או הוספת ו

להגדיל את סכו� הארנונה המוטלת על ב שיש בה� כדי "אזור וכיוצ, תת סיווג, שינוי סוג

.הנישומי� מעבר לשיעור ההעלאה המותר

 וביטוי לכ� נית� 1985נאסרו על הרשויות החל משנת " עוקפות חקיקת ההקפאה" הדרכי� .17

 אשר הזהיר את הרשויות המקומיות מפני 12.04.1987 מיו� 18' ל מס"למצוא בחוזר מנכ

. של תעריפי הארנונהלהעלאה ריאלית" עוקפות"שימוש בדרכי� 



  

  

  

    

בשורה של פסקי די� שיצאו מלפני בתי המשפט בכל הערכאות ייחסו בתי המשפט חשיבות .18

ראשונה במעלה לחקיקת ההקפאה ולצור� בדקדוק בפרטי התעריפי� לאור חקיקת ההקפאה 

ג� א� לעיתי� יש . ובהשלכות העלולות להיגר�  א� ייווצרו סדקי� בחומה בצורה זו

יי� שבוצעו לפני שני� עמדו בתי המשפט על תיקונ� מתו� ידיעה שכל להתייחס לשינו

יביא לפגיעה משמעותית בתכליות המקרו כלכליות עליה� באה חקיקת ההקפאה " ויתור"

�.להג

ד " פעיריית חיפה' מ נ"שק� בע 3784/00א "רע; עיריית אילת' לקס� נ 4225/95צ "ראה בג

 �1966/06 "בר; עירית קרית גת 'נ מ"לישראל בעבנק דיסקונט    9657/02  עא; 481) 2(נז

.עיריית כרמיאל'  נ) בפירוק(מ "המשביר היש� בע

הותקנו , 1992 פי הוראות חוק ההסדרי� בשנת "יסוד הסמכויות שהוענקו לשרי� עלעל .19

 4 תקנות . 1993 התקנות הראשונות הותקנו בשנת . תקנות ארנונה כללית ברשויות מקומיות

 הסכומי� המרביי� אות� רשאיות הרשויות הסכומי� המזעריי� ואת קבעו את 5 " ו

 קובעות תקנות הסדרי� במשק " " נכסי� אחרי�"באשר ל. המקומיות לגבות כארנונה

.8 המדינה כי תערי/ הארנונה יהיה כפי שנקבע בתקנה 

ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת (לתקנות ההסדרי� במשק המדינה ) א (8בתקנה .20

: נקבע, 1993"ג"תשנ, )1993

ארנונה כללית למטר רבוע של נכסי� אחרי� לא תפחת מ� ) א"(

בתוספת , 1992 הנכס בשנת בשלהסכו� שהגיע כדי� למטר רבוע 

ולא תעלה על הסכו� שהגיע כדי� למטר רבוע בשל , שבעה אחוזי�

ובלבד שס( הארנונה , בתוספת תשעה אחוזי�, 1992הנכס בשנת 

 בשל כל הנכסי� 1993� לרשות המקומית בשנת הכללית שתגיע כדי

 1992האחרי� תהיה בסכו� שהגיע כדי� בשל נכסי� אלה בשנת 

ובצירו* הארנונה הכללית שתוטל , בתוספת של כשמונה אחוזי�

)".ב(לפי תקנת משנה 

21. �אי� זה משנה מה , וכפי שנקבע בעניי� שק� לעיל(העלאת הארנונה מעבר לשיעור שהותר בדי

אפשרית רק לאחר קבלת אישור חריג משר הפני� להעלאת ) ביאה להעלאההסיבה שה

. הארנונה מעבר לקבוע בתקנות

המשיבה לא פנתה לשר הפני� על מנת לקבל אישור חריג להעלאת הארנונה מעבר לקבוע .22

וגביית ארנונה משטחי� טכניי� משותפי� אשר עד לאותה בחוק ועל כ� שינוי שיטת החישוב 

 אחוזי� בשטח  ומאותוהביאה להגדלה של עשרות, בוצעה בניגוד לדי�, חיובנקודה הופטרו מ

תבצעה בניגוד לדי� ובטלה י המשיבה ה" ששינוי שיטת החישוב עמכא�. הנכסי� לחיוב

. מעיקרה

23.�תיקו� /כי בתי המשפט פסקו לא אחת כי א/ שינוי, לש� הזהירות, בהקשר זה א/ חשוב לציי

, היינו(המתבצע בו ומקו� בו לא השתנה השימוש בו בפועל סיווגו של נכס בהתא� לשימוש 



  

  

  

    

מצרי� אישור חריג משרי הפני� והאוצר בהתא�  )הנכס חויב לפי סיווג אחר שאינו מתאי� לו

טר�  (מ"מובילי תענ( בע' מנהל הארנונה בעיריית עפולה נ 988/00ש "ראה ע. 9לתקנה 

מ "עת, המועצה האזורית' מ נ"בע. פרי+ קומפניס ישראל טי 1176/02מ "וכ� עת) פורס�

 .עיריית חולו�' קר פרי נ 1799/07

א "ע; 559"561' בעמ, ]16) [כר� ב(וינוגרד דיני רשויות מקומיות ' ר א"ד: ראה לעניי� זה עוד

 17053/96 " בג;82"83' בעמ, ]7 [מועצה אזורית חבל מודיעי�' איגוד ערי� אילו� נ 2765/98

עירית ' מ נ"בע) ישראל(לקס�  14225/95 "בג; 198"199' בעמ, ]8 [שר הפני�' מ נ"אמקור בע

.683' בעמ, ]10 [שר הפני�' יקותיאלי נ 16741/99 "בג; ]9 [אילת

בתי המשפט א/ ציינו כי מת� יד להתנהגותה של רשות מקומית שאינה גובה מס אמת בתקווה .24

עה בזכויות יסוד שחלו/ השני� יהפו� את גביית היתר לבלתי ניתנת להשבה תגרו� לפגי

ולא . חוקיות וחוקתיות ותסכל קיו� התכליות העומדות ביסוד� של הכללי� לגביית מס אמת

מצב בו רשות מקומית יודעת שחלו/ השני� מקנה חסינות מהשבת מס שנגבה ביתר , זו בלבד

שיטת "מהווה תמרי1 בידי הרשויות להמשי� ולהגדיל את בסיס המס בניגוד לחוק בבחינת 

עירית ' שוקרו� נ 1114/99) �"י(א "זיילר בת. יפי� בעניי� זה דברי כבוד הנשיא ו.  "מצליח

   ): 500) 1(ס "מ תש"פ (,ירושלי�

כשהשתמש המחוקק בחוקי ההקפאה במילי� שאסרו על הרשויות " 

לא עשה יותר מהבעת כוונה שלא , )או כל נגזרת אחרת של מילה זו(לגבות 

 גבייה של סכומי ארנונה בשיעור ייעשה צעד כלשהו שתוצאתו תהיה

העולה על אלו שנהגו בשנה החולפת פלוס אותה תוספת שהחוק התיר 

�ארנונה גבוהה יותר על" להטיל"לחוק ו " להתחכ�"הנסיו� . להוסיפה

מנת להשתמש �ואול� על, מנת שלא לגבות את החלק האסור שבה

בשני� בשיעור הגבוה כמקפצה להטלת ארנונות גבוהות יותר בשנה או 

משו� שהשימוש במילי� , הוא ניסיו�  שלא  יצלח, המאוחרות יותר

ואפילו דר( , שאסרו גבייה של ארנונה גבוהה יותר לכד בתוכו כל דר(

זוהי הפרשנות . שסופה תהיה גבייה גבוהה יותר, חתחתי� מעוותת

וזוהי הפרשנות היחידה התואמת את התכלית , הנכונה של חוקי� אלו

  . תכוו� המחוקק שהביא לעול� את חוקי ההקפאה שלה ההחקיקתית

ומשנוכח המחוקק שמעשי ידיו עלולי� לטבוע בי� של מלל של , לימי�

מילות "רשויות המנסות לעקו* את תכלית החוק תו( שימוש נבוב למדי ב

�הבהיר מה כוונתו והעדי* את הפועל של המילה , שלא לכ( נתכוונו, "עוג

 העולה על המותר בתקווה שבא לציו� הוא אסר הטלת ארנונה". הטלה"

שוני מהותי , טענת העירייה שיש ללמוד מהשוני בניסוח. גואל בדר( זו

. איננה נכונה, שקוד� התיר כביכול את שהוא אוסר עתה, בהוראות החוק

ותכלית חקיקתו של " אומד דעתו"הדבר עולה מההתחקות אחר 

צ "בג...  למשל ראה(וכ( אכ� פרשו בתי המשפט את הדברי� , המחוקק

4225/95 �    )". עיריית אילת' מ נ"בע) ישראל( לקס



  

  

  

    

נוכח העובדה כי במקרה דנ� לא יכולה להתעורר מחלוקת בדבר העובדה כי עסקינ� בשינוי  .25

הרי שבהתא� להלכות שפורטו לעיל ולאור חקיקת ההקפאה , שיטת החישוב מטע� המשיבה

  . י� אשר נגבו שלא כדי�יש להשיב למבקשת וליתר חברי הקבוצה את הכספ

  

  :חריגתה של המשיבה מחוקי ההקפאה.  ד

לצו הארנונה של המשיבה העוסק '  ח1.3.1עניינה של הבקשה והתובענה בנוסחו של סעי/ .26

השינוי אשר ביצעה המשיבה בנוסחו . אי חיוב� של שטחי� משותפי� בבניי�/ בעניי� חיוב�

בשנת , של הבניי�" שטחי� טכניי�" כשל הסעי/ בהתייחס לשטחי� משותפי� המשמשי�

מעבר מבקשת ויתר חברי הקבוצה  בניגוד לדי� וגר� להעלאת שיעור הארנונה של הה נעש1995

.לשיעורי ההעלאה שהותרו בדי� לאותה שנה וממילא א/ לשני� הבאות

י די� לא נית� היה לבצע השינוי בצו הארנונה ובהתא� לכ� צו הארנונה החוקי של "עפ .27

ה אינו מתיר הטלת חיוב על השטחי� המשותפי� המשמשי� כשטחי� טכניי� שכ� העיריי

מדובר בשטחי� משותפי� לכל דבר ועניי� אשר החרגת� מההוראות הקובעות פטור לשטחי� 

�.משותפי� נעשתה בניגוד לדי

סעי/ אשר הנו הסעי/ המקביל ל(לצו הארנונה '  ח1.3.1 נקבע בסעי/ 1994עד לשנת המס  .28

:בזו הלשו�) 2009לצו הארנונה לשנת ' ח. 1.3.1

לא , אינו משמש למגורי�שרובו , שטח משות* בבניי� או בקומה"

הלא השטח  מ80%  לפחותלמעט בני� או קומה אשר, יחויב

שטחי� משותפי� אלו יחולקו .  מחזיק אחדי" מוחזק עמשות*

  "ויחויבו באופ� יחסי בי� המחזיקי�

 לא הוטל כל חיוב ארנונה על שטחי� 1994לשנת המס  נכו� לצו המיסי� "עיננו הרואות.29

�ת צו בהתא� להוראו, קרי. בי� א� מדובר בשטחי� טכניי� ובי� א� לאו, משותפי� בבניי

 ואשר משמשי� את כלל הבניי� כשטח מבקשתבת כיו� ההמיסי� היו השטחי� בה� מחוי

.פטורי� מחיוב, משות/

 שינתה ,י די�"פני� והאוצר כנדרש עפללא שהתקבל היתר חריג משרי ה, 1995בשנת  .30

:העירייה את נוסחו של סעי/ הפטור לשטחי� המשותפי� והחל משנה זו נקבע כי

, אינו משמש למגורי�שרובו , שטח משות* בבניי� או בקומה"...

הלא השטח  מ80% למעט בני� או קומה אשר לפחות, לא יחויב

יחולקו שטחי� משותפי� אלו .  מחזיק אחדי" מוחזק עמשות*

שטחי� המשמשי� . ויחויבו באופ� יחסי בי� המחזיקי�

מיזוג אוויר וכיוצא בזה והמוחזקי� , למערכות אנרגיה

". באחריות חברת ניהול או ועד הבית יחויבו במלוא�

   'גכנספח  מצור/ לתובענה זו ומסומ� 1994העתק העמוד הרלוונטי מצו הארנונה לשנת 



  

  

  

    

   'דכנספח  מצור/ לתובענה זו ומסומ� 1995נה לשנת העתק העמוד הרלוונטי מצו הארנו

  הכנספח מצור/ לתובענה זו ומסומ� , 2009העתק העמוד הרלוונטי מצו הארנונה לשנת 

) מערכות אנרגיה ומיזוג(החריג הקובע כי שטחי� משותפי� מסויימי� מהאמור עולה כי .31

 �הנו , ) ברישת הסעי/כפי ההגדרה(יחוייבו בארנונה חר/ היות� שטחי� משותפי� בבניי

מקו� בו לא התקבל אישור שרי הפני� והאוצר להוספת . תוספת בלתי חוקית לצו הארנונה

הרי שצו הארנונה החוקי של העירייה הנו בהתא� לנוסח שנקבע בשנת המס , החריג האמור

.לא נית� כלל להטיל חיוב על שטחי� טכניי� משותפי� בבניי� ובהתא� 1994

, ת בגי� השטחי� המשותפי� בבניי�המבקש� האמור לעיל הנה כי חיוב התוצאה המתבקשת מ.32

.נעשה בניגוד לדי� ויש להורות על ביטולו של חיוב זה

: הבסיס הנורמטיבי במקרה הנדו�. ה

הוכנס חריג לסעי/ הפטור לשטחי� במקרה דנ� השינוי שעשתה המשיבה מביא לכ� כי .33

מי� אשר קוד� לכ� הופטרו שותפי� מסויהטלת חיוב על שטחי� ממשמעותו  אשר משותפי�

. מחיוב

ולא , את חיוב הארנונה והטילה חיוב על שטחי� שהופטרו בעברמקו� בו שינתה המשיבה  .34

נית� לכ� אישור השרי� הרי שגרמה היא להעלאה חריגה ובלתי חוקית בארנונה המנוגדת 

. לדיני ההקפאה

 על שטחי� משותפי� המשמשי�  יצר למעשה חיוב חדש1995שינוי צו הארנונה בשנת .35

כשטחי� טכניי� אשר לא חוייבו עד כה ומהווה הגדלה של חיוב הארנונה המוטל על 

הטלת חיוב זה עומדת . ללא קבלת אישור השרי� הנדרש לש� כ�, הנישומי� ברחבי העיר

ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת (לתקנות הסדרי� במשק המדינה ) ב (2בניגוד לסעי/ 

: הקובע כי1994 "ה"התשנ) 1995

 יראו את ס( כל 1995לצור( הטלת ארנונה כללית לשנת כספי� "

שטחו של נכס כס( כל השטח כפי שחושב לצור( הטלת ארנונה 

זולת א� נתגלתה טעות בחישוב , 1994כללית לשנת הכספי� 

  "שאינה תוצאה של שיטת חישוב שונה, השטח

  :נקבע מפורשות) א(4ובהמש� בסעי/ 

בשנת כספי� , מועצה לא תשנה סוג סיווג או תת סיווג של נכס"

באופ� המשפיע על סכו� הארנונה המוטל בשל הנכס לפי , 1995

�תקנות אלה אול� רשאית היא 

  ;לשנות סיווג נכס א� בפועל השתנה השימוש בנכס  )1(

באישור שר הפני� או , לשנות תת סיווג של מבני מגורי�  )2(
ס( כל הסכו� החדש בשל כל מבני המגורי� ובלבד ש, מי שהסמי(

ברשות המקומית לא יפחת מ� הסכו� שהיה מתקבל ללא שינוי 
  ;כאמור



  

  

  

    

ושר , לשנות באישור שר הפני� או מי שהוא הסמי(  )3(
תת סיווג של נכסי� שאינ� מבני , האוצר או מי שהוא הסמי(

  ."מגורי�

י� אשר קוד� לחיוב היה ברור כי השינוי שבוצע בהוראות הסעי/ מטיל חיוב על שטח, כאמור.36

ההתייחסות הנה לעצ� החיוב מקו� בו יש חברת ניהול או ועד בית . אינ� ברי חיוב בארנונה

לאחר שינוי זו , ודוק. או ועד הבית ה� שישאו בחיוב/א� אי� הדבר מחייב כי חברת הניהול ו

� חברת ניהול או ועדת נותנת לו המשיבה א/ פרשנות מרחיבה יותר וקובעת כי ג� מקו� בו אי

.על בעל הבניי�, אשר ללא ספק הנ� שטחי� משותפי�, יוטל החיוב בגי� שטחי� אלו, בית

ברי לכל כי השטחי�  1994בהעדרו של סייג זה ומקריאת הסעי/ כפי נוסחו בשנת ,  ודוק.37

�למיטב ידיעת המבקשת המשיבה מעול� .הטכניי� אינ� ברי חיוב בהיות� שטח משות/ בבניי

 יש לקבוע בפה לפיכ�. הגישה בקשה לשרי� לאישור חריג וממילא לא קיבלה היתר כזהלא 

על חוקי . מלא כי פעולתה נוגדת את חוקי ההקפאה ונגועה באי חוקיות ולכ� דינה להתבטל

:ההקפאה אמר השופט זמיר

אלא להטיל רס� על , החוק לא התכוו� לתת הגנה או לשריי� זכות של נכס"

, שהיו נוטות להעלות את סכומי הארנונה פע� אחר פע�, תהרשויות המקומיו

הרשות המקומית מנועה , בהתא� לכ(. כדי לממ� את העלייה בהוצאות הרשות

, מלהעלות את שעורי הארנונה או לקבוע קריטריוני� חדשי� לחישוב הארנונה

החברה  5746/91א "ראה לעניי� זה ע( ..."באופ� שיעלה את סכו� הארנונה

' בעמ, ]6[ שא��המועצה המקומית בית' מ נ"לחוטי חשמל בישראל בעלכבלי� ו

878.(     

באופ� חד , ד אי בי סי"בעניינ� של השטחי� הטכניי� המשותפי� א/ נקבע לאחרונה בפסה.38

כי שינוי צו המיסי� והטלת החיוב על השטחי� הטכניי� המשותפי� הנו שינוי אסור , משמעי

:המנוגד לחקיקת ההקפאה

, א* היא, כאמור,  קובעת1985הארנונה הרלוונטית משנת הוראת צו "

 1990�1995בי� השני� , בנוס*. בארנונהשאי� לחייב שטחי� טכניי� 

את נוסח הסעי* הנוגע לחיוב שטחי� , בכל שנה ושנה, העירייה שינתה

על א* השינויי� הרבי� בהוראה בצו הארנונה . משותפי� בארנונה

העירייה לא בקשה את , שני� אלוהנוגעת לחיוב שטחי� משותפי� ב

אישור שר הפני� ושר האוצר וממילא לא טענה כי ביקשה את אישור� 

חזקה כי ההגדרה בצו משנת , במצב דברי� זה. ולא הציגה אישור השרי�

אי� בה כדי , הפוטרת את כלל השטחי� המשותפי� מארנונה, 1994

 נוכח חזקה זו מתבקשת ג�. 1985לשנות מהמצב שהיה קיי� בשנת 

המקרי� הרבי� המגיעי� לבתי המשפט ביחס לפרשנות צו הארנונה 

  . בקשר לשטחי� המשותפי�

 מוסי* שטחי� 1995משאי� מחלוקת כי השינוי בצו הארנונה  החל משנת 

מבלי לקבל את אישור שר הפני� , לעומת המצב הקוד�, לחיוב בארנונה



  

  

  

    

פאה ואי� לגבות הרי שמדובר בשינוי המנוגד לחקיקת ההק, או שר האוצר

  .מכוחו ארנונה בגי� שטחי� טכניי�

כיוו� שהעירייה ביצעה שינוי בהגדרות . לאור האמור העתירה מתקבלת...

צו הארנונה בעני� הטלת חיוב על השטחי� הטכניי� בניגוד לחקיקת 

לא נית� להטיל ארנונה על , ומבלי לבקש אישור השרי� כנדרש, ההקפאה

  )ההדגשות במקור" (.י� בבניי� שבניהולההעותרת בגי� השטחי� הטכני

 �8635/05 "בעעלעיל וכ� על ההלכה שנקבעה א/ על פסקי הדי� שפורטו מסקנה זו נסמכת .39

ד נדו� עניינה של עיריית יבנה אשר שינתה "בפסה. 'רונית ארנפרוינד כה� ואח. עיריית יבנה נ

וזאת ללא קבלת , רתפי�את מילותיו של צו המיסי� באופ� שיכלול חיוב חדש בגי� שטחי מ

דחה את ערעורה של עיריית יבנה ) השופטת אסתר חיות' כב(ש העליו� "ביהמ. אישור השרי�

 בוצע שלא "וקבע כי שינוי שיטת החישוב בצו הארנונה באופ� שיכלול ג� את שטחי המרתפי� 

ת ארנונה כללית ברשויו(לתקנות ההסדרי� במשק המדינה ) ב(2כדי� והוא נוגד את תקנה 

.  האוסרת שינוי שיטת חישוב שטח הנכסי�– 1993"ג"התשנ, )1993המקומיות בשנת 

אשר עסק בחיוב , מועצה מקומית גבעת שמואל' נ' טראב שרה ואח 3035/04מ "בעתכ� ג� .40

אשר לא חויבו בעבר , אשר הטילה העירייה לראשונה בגי� שטחי� משותפי� בבנייני מגורי�

ש כי שינוי שיטת החישוב מצד העירייה "קבע ביהמ) המחויבהוספת שטחי� אלו לשטח הנכס (

ש הנו כי א/ בהתא� לצו המיסי� "אמנ� הנימוק העיקרי עליו מסתמ� ביהמ. בטלה מכל וכל

ש א/ "של העירייה שטחי� אלו אינ� ברי חיוב אלא שבסיפא של פסק הדי� מתייחס ביהמ

  :לשינוי שיטת החישוב

"�, י הגישה הפרשנית המחמירהכי ג� על פ, מעבר לדרוש אציי

כי אי� מדובר בטעות , עולה בבירור, מהנסיבות אשר פורטו על ידי לעיל

בחישוב אלא בשינוי מודע של שיטת חישוב האסור על פי חוקי 

ידי רשויות מקומיות על , ארנונהההסדרי� שמטרת� למנוע העלאת 

� 271/87א "זמיר בע' השופט י' כפי שנקבע על ידי כב, באופ� בלתי מרוס

, מ"טלרד תעשיות טלקומוניקציה ואלקטרוניקה בע' נ' עירית לוד ואח

  ). 122' בעמ, 119) 1(ד מב"פ

אלא להטיל רס� על , החוק לא התכוו� לתת הגנה או לשריי� זכות של נכס 

 פע� אחר הארנונהיו נוטות להעלות את סכומי הרשויות המקומיות שה

הרשות , בהתא� לכ(. כדי לממ� את העלייה בהוצאות הרשות, פע�

 או לקבוע קריטריוני� הארנונההמקומית מנועה מלהעלות את שיעורי 

 אול�, הארנונהבאופ� שיעלה את סכו� , הארנונהחדשי� לחישוב 

 של נכס הארנונההרשות המקומית אינה מנועה מלהעלות את סכו� 

א� הסכו� שנקבע בשנה הקודמת מבטא הפחתה מסכו� , מסוי�

 שהגיע כדי� או א� הסכו� שנקבע בשנה הקודמת נובע מטעות הארנונה

�  .בחישוב הסכו� המגיע כדי



  

  

  

    

 בגי� שטחי� ארנונההוכח כי המשיבה נמנעה ביודעי� מלגבות , בענייננו

הפרש שבי� שטח הדירות לפיו ל, למרות שהייתה מודעת, משותפי�

 לבי� שטח� בתוספת חלק� היחסי בשטחי� בארנונהנהגה לחייב 

רק לנוכח צרכי התקציב החליטה לשנות את שיטת . המשותפי�

 של חוק שינוי זה מהווה ניסיו� לעקיפה. כמתואר לעיל, המדידה

.ההסדרי�

החלטתי לקבל העתירות ואני קובעת כי חיובי , לאור כל האמור לעיל

 הארנונה על פי הדרישות המפורטות בעתירות נוגדי� את צו הארנונה

 ." בטלי�, ולפיכ(

, 1995לראשונה בשנת , מכל המפורט לעיל עולה כי חיוב שטחי� אשר לא חויבו מש� השני�.41

.בוצע בניגוד לדיני ההקפאה ודינו להתבטל

  התנהגות המשיבה פוגעת בשלטו� החוק . ו

גינות ותו� לב מוגברי� אשר אשר מחויבת בנורמות של חובת ה, המשיבה הינה רשות מנהלית.42

  : חלי� עליה מכח המשפט המנהלי

ההלי( המנהלי הוא הדר( בה הולכת הרשות המנהלית כשהיא מפעילה "

אל , כלומר, הדר( אמורה להוביל אותה אל תכלית הסמכות. את סמכותה

סימני הדר( . הכולל ג� את טובת הפרט, טובת הציבור במוב� הרחב

ש קבע "ביהמ. ה� ההגינות והיעילות, זאתהמנחי� את הרשות לתכלית 

לא פע� כי חובה על רשות מנהלית להפעיל את סמכותה בדר( הראויה 

וכ( אמר . לנאמ� שהסמכות הופקדה בידו כדי לשרת את טובת הציבור

המדינה באמצעות הפועלי� בשמה היא הנאמ� של : " השופט ברק

יבוריי� לש� ובידיה הופקד האינטרס הציבורי והנכסי� הצ, הציבור

מעמד מיוחד זה המטיל על המדינה חובה .... שימוש בה� לטובת הכלל

אסור למדינה להפלות .  לב�לפעול בסבירות ביושר בטוהר לב ובתו�

או מתו( חוסר תו� לב או להימצא במצב של ניגוד , לפעול מתו( שרירות

 זמיר בספרו' ראה י(". קיצורו של דבר עליה לפעול בהגינות. ענייני�

).673'  ש� בעמהסמכות המנהלית

 נקבע כי חובת ההגינות של 860,853) 3( פד מז מינהל מקרקעי ישראל' עפר� נ 4422/92צ "בבג.43

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

 שיסודה במעמדה של הרשות כנאמנה  כלפי � חובת ההגינות המנהלית "

המידה . חמירה יותר מחובת תו� הלב הנדרשת מ� הפרט מ�הציבור

המחמירה חלה בי� א� פועלת הרשות בתחו� המשפט האזרחי ובי� א� 

".פועלת בתחו� המשפט הציבורי

 החלי� על רשות " הפרטי והציבורי"ישנ� הבדלי דרגה ומהות בי� שני מקורות המשפט.44

רשות הציבורית לפעול ביושר חובת ה, וכ�. ציבורית באשר לחובות תו� הלב וההגינות



  

  

  

    

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

מקיומ� של יחסי מרות בי� , ונובעת בי� היתר, היא מתחייבת מהיות הרשות נאמ� הציבור

א "ע". (הרשות לבי� האזרח שאינ� יחסי שיוויו� כוחות המאפייני� יחסי אזרח לאזרח

 3979/01א " וכ� בע46,28"45) 4( פד נה מינהל מקרקעי ישראל' מ נ"הוד אביב בע 6518/98

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

מ� האמור לעיל עולה באופ� ברור ביותר כי לפתחה של הרשות רובצת חובת ההגינות .45

ידוע לכל כי הדרישות שפורטו ביתר פירוט בפסיקת בתי . יושר לבב וניקיו� כפיי�, המוגברת

בבוא היו� כאשר תידרש פעולתה של הרשות לביקורת . המשפט הינ� מ� המחמירות ביותר

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

.  האד� הסבירקפדניות ומחמירות יותר מ� , ובקנה מידה של  נורמות נוקשות

לא יעלה על הדעת כי המשיבה תפעל בניגוד להוראות החוק ותשנה את סעיפי צו הארנונה של .46

פעולת המשיבה עומדת בניגוד גמור . או אסמכתא חוקית לכ�/ה מבלי לקבל כל אישור ועירייה

לכל כללי המנהל הציבורי ומהווה חריגה מהתנהגות נאותה ונורמת התנהגות גבוהה כש� 

  . ה מרשות מנהליתשמצופ

  

תחשיב הנזק �גביית תשלומי� ביתר מהמבקשת. ז

 להוספת החריג מכוחו הוטל חיוב על שטחי� טכניי� משותפי�על א/ העדר אישור השרי� .47

.כללה המשיבה את החיוב בגי� השטח הפטור בחיוב הארנונה אשר נשלח מדי שנה למבקשת

 מעיקרו ועל המשיבה להשיב למבקשת את חיוב זה הינו לאור המפורט לעיל בלתי חוקי ובטל.48

.כל הסכומי� ששולמו ביתר

 2010"2009לתחשיב שערכה המבקשת ס� הסכומי� שנגבו ממנה ביתר בשני� בהתא� .49

 "�"תש, )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(רשויות מקומיות בשיערו� בהתא� לחוק 

 כלל השטח הנו שטח טכני �המדובר במלוא החיוב שהוטל שכ( 2 136,965עומד על ,1980

�.)משות/ לכל הבניי

  . לבקשה זו'וכנספח ב "צמ התחשיבהעתק 

  

חובתה של המשיבה להשיב את המס שגבתה שלא כדי� . ח

המבקשת ושאר חברי הקבוצה שילמו את תשלו� היתר בהתא� להודעות החיוב מתו� טעות .50

ראה  .שיבה חוקיות ותקינותומתו� אמונה כנה ואמיתית כי הודעות החיוב שנתקבלו מאת המ

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

 נקבעה חובת ההשבה של רשות מנהלית לנישו� כאשר תשלו� 164) 6(ד נח "פ, גת–קריית 

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

 1986שלא היה נית� לגבות מהמשיבה בשנת לאור האמור המסקנה היא "

 משיעור החיוב 250% ביחס לנכס בסכו� כולל שיעלה על ארנונהתוספת 



  

  

  

    

כל חיובי הארנונה ביחס לנכס בשני� שלאחר , בהתא� לכ(. 1985לשנת 

  ו.מכ� צריכי� א* ה� להשתנות

תביעת המערער היא להשבת סכומי� שנגבו ממנו ביתר כארנונה בשל 

די� �ה את הוראות האישור שלא בהתא� למבואר בפסקפרשנות המשיב

נוכח כל האמור לעיל זכאי המערער להשבת כל הכספי� ששיל� . זה

מעבר למגיע ממנו בגי� שנות המס אשר קדמו להגשת תביעתו נגד 

 לתשלומי� אשר – נוכח טענת ההתיישנות –והכוונה היא , המשיבה

הגשת התביעה שבה ידי המערער מש( שבע השני� שקדמו ל�שולמו על

�ואת , הדי� יערכו ביניה� את ההתחשבנות לפי האמור לעיל�בעלי. עסקינ

הסכו� ששיל� המערער מעבר למגיע ממנו תשיב לו המשיבה בצירו* 

".  הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו� התשלו� ועד להשבתו

ר נית� לפני  אששירותי בריאות כללית'  נעיריית ירושלי� 546/04א "בע בהקשר זה ראה ג�

ש העליו� וקבע מפורשות כי על הרשות להשיב את הסכומי� שנגבו ממנה "י ביהמ"כשנה ע

.למע� ההגינות יצויי� כי ישנו הלי� דיו� נוס/ על פסק הדי� אשר טר� הוכרע. ביתר

, 1979 "ט"התשל,  חוק  עשיית עושר ולא במשפט מצטרפת חובת ההשבה מכחלאמור לעיל.51

כאשר אי� , והוא חל ג� ביחסי� שבי�  אזרח לרשות המקומית, המסדיר את נושא ההשב

 לחוק 1וזו לשו� סעי/  .  ואי� הסכ� אחר בי� הצדדי�, הוראה מיוחדת לעניי� הנדו� בחוק אחר

:עשיית עושר

שירות או טובת הנאה אחרת ,  על פי זכות שבדי� נכסשלאמי שקיבל 

)�חייב להשיב למזכה , ) המזכה�להל�(שבאו לו מאד� אחר )  הזוכה�להל

 לשל� � וא� ההשבה בעניי� בלתי אפשרית או בלתי סבירה, את הזכייה

. לו את שוויה

מפעולת המזכה או בדר( ,  באה הזכייה מפעולת הזוכהא�אחת היא 

.אחרת

יסודית וא/ ,  ביתר הינה בגדר חובה עקרונית�חובת הרשויות להשיב את הכספי� שנגבו על יד.52

,  ביתר בכל תנאיי על המשיבה להשיב כספי� אשר נגבהמבקשת תטע� כה.  מוסרית"מצפונית

, ג� במקרי� בה� לא נעשה ניסיו� לתקו/ את החיוב לפני שהוגשה תביעה להשבת הכספי�

�דיני "פרידמ� בספרו . ד' ולעניי� זה יפי� דבריו של פרופ, וא/ כאשר מדובר בתשלו� מרצו

 בפרק המתייחס להשבת 636' בעמ', ר� בכ, מהדורה שנייה, "עשיית עושר ולא במשפט

  ;תשלומי המס

איננה , כשהטעות נוגעת למספר רב של בני אד�, כשלעצמה, ג� עובדה "

, מדובר בגביית כספי� שלא כדי�. צריכה לשמש מכשול להשבה

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

שלילת זכות ההשבה ...  ונאותהועל כ( שגביית המס תעשה בצורה הוגנת

משמעותה שמוטל על האזרח לבדוק כל , במקרי תשלו� מס שאיננו מגיע

�בדיקה כזו עשויה לחייב . דרישת תשלו� המופנית אליו מצד השלטו



  

  

  

    

ספק א� נית� . קבלת ייעו+ משפטי ובמקרי� רבי� תהיה כרוכה בהוצאות

� מנקודת ראות� נראה שג. להצדיק מדיניות משפטית הקובעת עיקרו� זה

של הרשויות יש לחתור למצב שבו יחוש האזרח שהשלטו� נוהג עימו 

  ".בידעו שא� יתברר כי נפלה טעות יחזר לו כספו, ביושר

, המבקשת תטע� כי יש להשיב לכל הקבוצה את הכספי� מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.53

ל עקרונות הצדק והיושר דיני עשיית עושר ולא במשפט מייסדי� עצמ� ע": הרי כבר נאמר

הרוח המנשבת בה� היא תחושת המצפו� והיושר המורה אותנו כי יש למנוע . הטבעי

�ומכוח תחושת צדק עמוקה זו נקבעה . התעשרות לא מוצדקת של ראוב� על חשבונו של שמעו

 �, לפי העניי�,  או�א� תדרוש הרשות מ� היחיד תמורה עבור השירות ... חובת השבה בדי

משפט את הרשות להשיב ליחיד את התמורה �  יחייב בית�למעלה מ� הקבוע בחוק תמורה 

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

)).טר� פורס� (מ"מפעלי תחנות בע' נהעתיקות 

 משפיעי� באופ� ישיר א/ על ועקרונות המשטר יודגש כי דיני המשפט הציבורי .54

בית הדי� הרבני ' נבבלי  1000/92 1"בג: השוו. פרישתו של חוק עשיית עושרתחומי 

שר '  נהמועצה המקומית אבו סנא� 13991/92 "בג; 246"248, 221) 2(ד מח "פ, הגדול

. 238, 234) 3(ד מז "פ, החינו(

אי� מנוס מלקבוע כי על המשיבה להשיב למבקשת וליתרת חברי , ולאור המקוב1 לעיל, לפיכ�.55

כאמור בחוק רשויות , וצה את הסכו� ששול� ביתר בצירו/ הפרשי ריבית והצמדההקב

 לכל הפחות החל משנת , 1980 "�"תש, )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(מקומיות 

2009.  

  

: כייצוגית  הגשת התביעה. ט

  הסמכות  

ק תובענות לחו) 2) (ב (5בקשה זו מוגשת לבית המשפט לענייני� מנהליי� בהתא� לסעי/ .56

.2006 " ו"התשס, ייצוגיות

  

  עילת התביעה

לחוק קובע כי התובענה הייצוגית צריכה להיות מוגשת בכפו/ לכ� שהתביעה ) א (3סעי/ .57

:  לתוספת השנייה לחוק קובע כי נית� להגיש תביעה11סעי/ . נכללת בתוספת השנייה לחוק

"�".ו תשלו� חובה אחרא, כאגרה, כמס, כנגד רשות להשבת סכומי� שגבתה שלא כדי

  

תהמבקש

לחוק תובענות ייצוגיות כאד� שיש לו עילה בתביעה ) 1) (א (4המבקשת נכללת במסגרת סעי/ .58

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

. בש� אותה קבוצה



  

  

  

    

) 1) (ב (4ש בסעי/ המבקשת א/ הראתה נזק שנגר� לה כתוצאה מהתנהלות המשיבה כנדר.59

. לחוק

יש לציי� כי חובת הרשות להשיב את הכספי� שנגבו ממנה ביתר הינה חובה עקרונית ויסודית .60

ג� במקרי� בה� לא נעשה נסיו� לתקו/ את החיוב לפני שהוגשה התביעה להשגת הכספי� 

�אישור ראה בעניי� זה את פסיקתו של השופט קלינג בעניי� . וא/ כאשר מדובר בתשלו� מרצו

. מועצת עיריית בת י�'  משה רונ� נ1690/01א "תתובענה ייצוגית 

   לחוק8גודלה של הקבוצה מצדיק את אישורה כתביעה ייצוגית כנדרש בסעי* 

 חברי הקבוצה נשוא כתב התביעה הינ� הבאי� בגדר הקבוצה כש� שדורש חוק תובענות .61

או חברת ניהול /או ועד בית ו/נכסי� ונישומי� אשר הנ� בעלי מדובר במספר רב של . ייצוגיות

 ומחוייבי� בארנונה בגי� השטחי� הטכניי� בתחו� שיפוטה של המשיבהנכסי� /של בנייני�

חדרי , חדרי מיזוג(בכל בניי� עסקי בעיר ישנו שטח המשמש כשטח טכני , למעשה. המשותפי�

חר/ האמור . /אשר נועד לרווחת כלל המחזיקי� בבניי� והנו שטח משות) ב"חשמל וכיוצ

ולאור לשונו הבלתי חוקית של צו הארנונה מוטל חיוב ארנונה על אות� שטחי� טכניי� 

. משותפי� 

או חברות /כל בעלי הבנייני� ו(כי אי� כל סיכוי סביר שכל חברי הקבוצה , ברי, בנסיבות אלו.62

. יוכלו להתאגד ולנהל ביחד תובענה משפטית) הניהול בעיר

אינו יכול לנהל את תביעתו כנגד המשיבה ל כל נישו� ונישו� "יבות הני בנסהמבקשת תדגיש כ.63

כאשר מקבצי� , מאיד� גיסא.  הכוללתבנפרד וא/ אי� לכ� כל צידוק ברמה הכלכלית

 התובענה  ויעילות הדיו� המאוחד במסגרתהאינטרס הכלכלי, ומאגדי� את כל הנישומי�

יהול ההלי� במסגרת של תובענה ייצוגית מקבלי� נופ� שונה לחלוטי� ומצדיקי� נהייצוגית 

. אשר תבח� את הנזק הנגר� לכמות רבה ביותר של נישומי� ברחבי העיר

שהרי לולא התביעה הייצוגית יווצר מצב בו מחד יהיו נישומי� אשר יבחרו שלא לנקוט בהלי� .64

קר בעי(משפטי על א/ הנזק שנגר� לה� וזאת לאור העלויות הכרוכות בניהול הלי� משפטי 

קיי� , מאיד� גיסא). או ועדי בתי� של בנייני� משותפי� קטני�/המדובר בחברות ניהול ו

חשש כי בית המשפט יוצ/ בתביעות רבות של נישומי� יחידי� המשמשי� כחברות ניהול 

א מה� ידרוש השבה של הכספי� אשר נגבו ממנו שלא כדי� "בבנייני העסקי� הגדולי� אשר כ

. שני�7מש� 

ר לעיל ולאור כל השיקולי� הרלוונטיי� שפורטו באריכות אי� מנוס מלקבוע כי לאור האמו.65

י " עבור כלל הנישומי� הוא ניהול ההלי� כתובענה ייצוגית עפההלי� המתאי� והנכו� ביותר

.    חוק תובענות ייצוגיות

הגדרת הקבוצה

בי� , ברות ניהול בי� א� כח" אשר חוייבו בארנונההקבוצה הרלבנטית הינה כל בעלי הנכסי�.66

 בגי� שטחי� טכניי� משותפי� בבניי� המתופעל על יד� "א� כועד בית ובי� א� כבעלי נכסי�

 תחשיב התביעה �ערבה נבחוות הדעת כפי שפורט  .והמשמש כבניי� עסקי של מספר מחזיקי�



  

  

  

    

על דר� האומדנא מדובר בשטחי� ניכרי� אשר מחוייבי� בניגוד לדי� ומכא� א/ הגדרת 

.לחילופי� בית המשפט הנכבד מתבקש להגדיר את הקבוצה לפי שיקול דעתו. הקבוצה

  

 �)  לחוק8סעי* (התובענה הייצוגית היא הדר( היעילה להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי

כאשר בכל בניי� , התובענה כוללת למעשה את כל הבנייני� בעיר אשר אינ� משמשי� למגורי�.67

� אשר מכוח החריג הבלתי חוקי שהוס/ לצו המיסי� כזה קיימי� שטחי� טכניי� משותפי

או /הואיל ולכל בניי� ישנה חברת ניהול משלו ו. י המשיבה"חוייבו בארנונה ע, 1995בשנת 

 פרטי� אלפיהרי שעסקינ� בקבוצה של , בעלי� נפרד האחראי על תפעול השטחי� המשותפי�

נראה כי בעלי , ולהיפ�. תיה�אשר אילולא התובענה לא בטוח כלל שיצליחו לעמוד על זכויו

. החיובי� הקטני� יותר לא יפנו כלל לערכאות משפטיות לאכיפת זכויותיה�

כלומר הא� , השאלה המרכזית והעיקרית בתיק זה היא השאלה המשפטית, יתרה מזאת.68

להשיב את הכספי� אשר גבתה עבור שטחי� טכניי� משותפי� המצויי� ה חייבת המשיב

שאלה זו כאמור משותפת לכלל חברי . י� למגורי� ברחבי העירבבנייני� שאינ� משמש

. הקבוצה

נית� , המבקשת תטע� כי הסכו� המדויק אשר נגבה שלא כדי� כתוצאה מהתנהלות המשיבה.69

י האינפורמציה אשר נמצאת במחשבי המשיבה ונית� להפיק� "לחישוב פשוט באופ� ממוכ� עפ

.ח פשוט או פלט מחשב"י הוצאת דו"ע

או משפט /תטע� כי התובענה דנ� מעוררת כאמור שאלות מהותיות של עובדה והמבקשת .70

כי השאלות שיעלו , יותר מסבירה, כמו כ� קיימת אפשרות. המשותפות לכלל חברי הקבוצה

לכ� לאור המקוב1 לעיל אי� מנוס מלקבוע כי . במסגרת התובענה יוכרעו לטובת הקבוצה

. וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�הגשת תובענה ייצוגית הינה הדר� היעילה 

  

  

סיכויי הצלחת התביעה 

הדר� לשינוי צו המיסי� הינה ; המבקשת סבורה כי סיכויי ההצלחה במקרה זה טובי� מאד.71

מקו� בו לא קיימה המשיבה את הוראות החוק ולא פעלה בהתא� להדר� . ברורה ופשוטה

 זאת בעיקר לנוכח .ת בגי� חובת ההשבהשקבע המחוקק הרי שאי� ולא יכולה להיות מחלוק

. ד אי בי סי אשר קבע מפורשות כי שינוי החיוב בוצע באופ� בלתי חוקי ודינו בטלות"פס

.ד נקבע כי החיוב אשר הוטל על בגי� שטחי� טכניי� משותפי� דינו להתבטל מעיקרו"בפסה

  סכו� ההשבה

סכו� ) נומינאלית( מס לשנת+  18,279,270ומגיע לכדי סכו� ההשבה חושב על דר� האומדנא .72

בחוק רשויות פ "ולהוסי/ הפרשי ריבית והצמדה ע) 2010"2009לשני� (זה יש להכפיל פי שניי� 

  . עד למועד ההשבה בפועל 1980 "�"תש, )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(מקומיות 

ר� הערכת סכו� התביעה נתמ� בחוות דעת מומחה אשר ער� תחשיב על דר� האומדנא לצו

  .הנזק שנגר� לנישומי�



  

  

  

    

יובהר כי סכו� התביעה הינו עניי� טכני לחלוטי� אשר נית� לבירור מהיר ופשוט באמצעות .73

בהעדר אינפורמציה . קבלת נתוני אמת ממחשבי העירייה אשר מצויי� בשליטתה של המשיבה

סס נוכח הנתוני� וההנחות עליה� התב, מלאה נער� התחשיב על דר� האומדנא ואול�

 של המומחה הרי שמדובר בסכו� אשר נית� לבסס עליו את והתחשיב כמו ג� השכלתו וניסיונ

�  .התובענה דנ

גמול לתובעי� 

המבקשת מבקשת כי בית המשפט הנכבד יפסוק לה� גמול מיוחד ושכר עידוד בגי� טרחת� .74

.  לחוק22בהתא� ובכפו/ לשיקול דעתו כאמור בסעי/ 

  

 הייצוגיתד והגמול לתובעת"ט עו"שכ

ט בהתא� "כ המבקשת שכ"בית המשפט מתבקש לקבוע כי א� תתקבל התובענה יפסק לב.75

 מסכו� פסיקת בית המשפט בעניי� התובענה 20% לחוק ובשיעור של 23להוראות סעי/ 

  .מ כחוק"הייצוגית לכלל חברי הקבוצה בתוספת מע

 הכנת התובענה ט המבוקש משק/ את ההוצאות והמשאבי� אשר הושקעו בהלי�"האחוז שכ.76

. כמו ג� הסיכו� והאחריות בייצוג בתובענה מסוג זה

 מכל 5%בית המשפט מתבקש לפסוק לטובת המבקשת פיצוי הול� בשיעור של , זאת ועוד.77

. לחוק22מ וזאת בהתא� להוראות "סכו� שיפסק לטובת כלל הקבוצה בתוספת מע

:סיכו�. י

78.�בהתחשב בכל מסכת ,  זוות כאמור בבקשה הנכבד מתבקש להורבית המשפט, לגופו של עניי

כמו כ� .  לחוק8ההליכי� שתוארה ופורטה לעיל ולאשר את התובענה כייצוגית בהתא� לסעי/ 

.כפי שפורטו ברישא הבקשה דנ�יתבקש בית המשפט לפסוק את הסעדי� 

.בקשה זו נתמכת בתצהיר מטע� המבקשת.79

את תחשיב סכו� התביעה על דר� תובענה חוות דעת מומחה אשר ער� הכ� מצור/ לבקשה ו.80

. האומדנא

אשר על כ� מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הבקשה כתובענה ייצוגית ולחייב את .81

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

  

                                                                                         
_____________________
ד"עו, מרי� זקב�                                                                                                     

  כ המבקשת "                                                                                                         ב
  
  
  
  
  
  
  


