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 1 

 יואל בוהדנה 

ע"י ב"כ עו"'ד עילי מימן ואירית 

 פלם-דרדיק

 המבקש

 נגד

  מועצה מקומית מיתר 

 ע"י ב"כ עוה"ד ששון יצחק וראם קרפ

 המשיבה

<#1#> 2 

 

 החלטה
 3 

 4 חוק" - להלן) 2006 - ו"תשס, ייצוגיות תובענות חוק פי על, ייצוגית תובענה לאישור בקשה .1

 5 להלן) מיתר מקומית מועצה, המשיבה שגבתה שמירה היטל כספי להשבת"( ייצוגיות תובענות

 6 . כדין שלא ,מתושביה( "המשיבה" -

 7 
 8 הצדדים טענות

 9בגביית  נכסשונה לאותו ה שעל המשיבה לחדול מקביעת גודל, המבקש של העיקרית טענתו .2

 10וכתוצאה מכך  ת,גודל הנכס לצרכי תשלום ארנונה, שיטה היוצרת עיוו לעומתהיטל שמירה 

 11 ., לאותו הנכס"שונים גדלים שני"ב מדובר

 12 המשיבה, כרשות המצויה  גובה אותו לתעריף והן הנכס גודללקביעת  הן מתייחסת הבקשה

 13  להגדרתה כרשות על קו התפר.בנמצא,  ראיה אין כי אף, התפר קוב

 14 

 15 למיתר עזר לחוק התאםבהפרשנות של המבקש לחוק העזר שגויה ו כי טוענת המשיבה .3

 16 היטל בעד חיוב"( עזר חוק" - להלן, )2017 -  ז"התשע(, ואבטחה שמירה שירותי הסדרת)

 17 גם וכך ארנונה חישוב לעניין הנכס של הבנויים הרבועים המטרים פרמס לפי הינו השמירה

 18 וסדר אבטחה, שמירה שירותי בעד היטל או אגרה של מרבי סכום) העיריות לתקנות בהתאם

 19 .2013 – ג"תשע(, מקומית ברשות ציבור

 20 
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 1 היטל בחישוב גם ישירות פועל אינו, ד"וממ למחסן ארנונה בחישוב הקיים המופחת התעריף

 2 את לעבד המועצה נדרשה, העזר חוק לאור. שטחים של השונה בחישוב השוני ומכאן השמירה

 3, ףקלתו החדש העזר חוק נכנס כאשר הביניים ובתקופת חדשים תחשיבים ולערוך הנתונים

 4". משוערך הינו השמירה היטל לעניין השטח גודל" כי משפט התשלום בשוברי הוסיפה

 5 עבור תשלום שובר לתושבים נשלח, התחשיבים עריכת סיום ולאחר 2017 שנת סוף לקראת

 6 בין והפער השוני את המסביר נוסף מכתב המשיבה שלחה 10.1.18 וביום השמירה היטל

 7 . שמירה בהיטל המחויב השטח שהוא בפועל הבנוי השטח לבין ארנונה לצרכי המחושב השטח

 8 
 9שמא יש בהתנהלות המשיבה, משום , 17.2.19 ביום שהתקיים בדיון המשפט בית הערת לאור

 10, 2018 בשנת אפריל - מרץ לחודשים מהחיוב החל כי חדילה, טענה המשיבה בהשלמת טיעוניה,

 11 ".שמירה אגרת חיוב לצורכי" בפירוש מצוין הנכס לגודל בסמוך

 12 

 13 גודל כי ,צוין 2018 בשנת שנשלחו החשבוניות בכל לא כיבטיעוני השלמה מדגיש, , המבקש .4

 14 חדילה להוות כדי ל"הנ בהערה יש כי,  יקבע אם וגם", שמירה אגרת חיוב לצורכי" הינו הנכס

 15 לראות אין כן ועל מהתלושים ההערה את המשיבה השמיטה 2019 שבשנת הרי, 2018 בשנת

 16 . המשיבה של חדילה בכך

 17 
 18 דיון

 19 המשיבהש, מהטענה - ש"ביהמ בהמלצת - בו חזר שהמבקש לאחר לדיון שנותרה השאלה .5

 20של  שונה שטח חישוב האם -מאד נקודתית ומצומצמת והיא  היא, התפר בקו מצויה אינה

 21 .חוק העזר נוסח עם אחד בקנה עולה השמירה ולהיטל לארנונהאותו נכס 

 22שניתן  ה,ממשיכה לדבוק בעמדתאין מדובר בחדילה, כיון שהמשיבה בשלב זה, אין חולק כי 

 23 לגבות היטל לפי פרשנותה לחוק העזר.

 24 

 25 לבצע נדרשה המשיבה כי ,לכך הביא אשר נטי,והרלו עזרה חוק ברשומות פורסם 15.1.17 ביום .6

 26 לתשלום חשבון המשיבה הנפיקה 2017 בשנת ולכן, השמירה היטלל ביחס מעודכן חישוב

 27 המשיבה. "משוערך" הינו שמירהבהיטל  חיוב לצורכי מחושבה השטח כי ,וציינה תקופתי

 28 את המסביר מכתב הנפיקה וכן 2017 לשנת שמירה הפרשי לתשלום דרישה מכתב הנפיקה

 29 .הארנונה מחושבת וכיצד השמירה היטל חושב וכיצד ההפרשים מהות
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 1, הנתונים לגבי גודל השטח, משמע שלא היתה בידה, 2017היו בידי המשיבה בשנת  שעה שלא

 2, שכן אם היו לה הנתונים בזמן התשתית הדרושה לחישוב השטח הכולל להיטל השמירה

 3ויש בכך כדי להשליך על הבסיס  , כפי שנעשה כאןמתוקןאמת, לא היה צורך במשלוח חשבון 

 4 .עליו נערך התחשיב

 5 

 6 אבטחה, שמירה שירותי בעד היטל או אגרה של מרבי סכום) העיריות נותלתק( ב)2 סעיף .7

 7  :קובע 2013-ג"תשע(, מקומיות ברשויות ציבורי וסדר

 8 ...היטל או אגרה עזר בחוק להטיל רשאית... מקומית רשות (א")

 9 הסכום על יעלה לא וסכומם שבנכס הבנוי השטח לפי יחושבו היטל או אגרה (ב)

 10 .המרבי בסכום שבנכס הבנוי השטח ממכפלת המתקבל

 11 הבנוי כשטחו שבנכס הבנוי השטח את יראו היטל או אגרה סכום חישוב לעניין (ג)

 12 .ארנונה חישוב לעניין נכס אותו של

 13 הנכס של הבנויים הרבועים המטרים מספר –" הנכס שטח" את מגדיר למיתר העזר חוק

 14 ."ארנונה חישוב לצורך

 15 הארנונה נגבית בגינו הנכס שטח בין להשוות כיוון המחוקק כי ,מלמד ל"הנ בתקנות עיון

 16 . מירהבגינו יקום החיוב בהיטל הש שטח לאותו

 17 עליה היה, ארנונה לחיוב קשר ללא בפועל הבנוי השטח לפי אגרה לגבות המשיבה רצתה לו

 18 מספרבאופן שההיטל יגבה לפי  לנסח את חוק העזרו הארנונהמההקשר של  עצמה לנתק

 19)אשאיר  ,"ארנונהה "לענין חישוב יוכפף שהנושא מבלי, הנכס של הבנויים הרבועים המטרים

 20 .בצריך עיון השאלה אם אפשרי הדבר, לאור נוסח התקנות(

 21 חישוב לצורך הנכס של הבנויים המטרים למספר זאת כפיףלה מצאההמשיבה ש דהבהעו עצם

 22 הארנונה לצורך המחושב השטח דהיינו, זהים להיות אמורים שהשטחים, מלמד הארנונה

 23 .שונים שטחים שני ולא השמירה בגינו יוטל היטל שטח אותו יהא

 24"... המועצה רשאית להטיל את חיוב , שכותרתו תשלום היטל שמירה קובע 8זאת ועוד סעיף 

 25היטל השמירה כחיוב דו חודשי יחד עם חיוב הארנונה הכללית התקופתי ובדרך שבה מוטלת 

 26לפיו היטל השמירה יוטל כפי שמוטלת הארנונה, משמע הדגש שהושם   ונגבית הארנונה"

 27 צורך החישוב הינו זהה ולא ניתן לחשב שטחים שונים.השטח ל
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 1 

 2 חלות אינן אלה והנחות הארנונה צו פי על שונות הנחות ניתנות בארנונה כי, המועצה טוענת .8

 3דרך החישוב המועצה טוענת טענה חמורה מכך ש .הפערים מקור ומכאן ,השמירה היטל על

 4כתב התשובה(. תמהה אני על אמירה זו, לפיה הרשות  21של צו הארנונה היא פיקציה )סעיף 

 5  מגדירה זאת כפיקציה. שקובעת את צו הארנונה ודרך חישובה 

 6) נספח ה' לתגובת המועצה(, אינו דן בהנחות משטח הנכס, כטענת המועצה, אלא צו הארנונה

 7"שטח בנין לצרכי חיוב בארנונה יעשה לצו נקבע כי  1.3באופן חישוב הארנונה. כך בסעיף א.

 8", בגינם החישוב נעשה שלא עבור לפי מידות החוץ של המבנה... למעט הרכיבים הבאים

 9 מלוא השטח. 

 10 המילה את כלל לאזכר מקום היה להכפיף השטח לשטח הארנונה, לא , כוונהלא היתה  אם 

 11 מחויב בהם מטרים מספר לאותוהמשיבה  התחייבות את שיוצר הוא לארנונה הקשר .ארנונה

 12 .הארנונה לצרכי הנכס

 13 

 14 :להלן כמפורט ייצוגית כתובענה התביעה ניהול מאשרת אני בהינתן האמור לעיל,  .9

 15 בתקופה שמירה היטל שלמו אשר, מיתר המקומית המועצה תושבי כל: הקבוצה חברי

 16 .לבקשה הרלוונטית

 17 .בוהדנה יואל מר:  המייצג התובע

 18 .פלם-דרדיק ואירית מימן עילי ד"עוה: המייצגים כ"ב

 19 .יתר גביית: הייצוגית התובענה מאושרת בגינה התובענה עילת

 20 .ביתר ששולמו הסכומים השבת: הסעדים

 21 .ההליך בסיום יקבע: המייצג כ"ב של ט"שכ

 22 

 23 סעיף פי על הפרטים יכללו בה, צוגיתיהי התובענה אישור בדבר מודעה יפרסםהמבקש  כ"ב .10

 24 חבר כל של זכותו בדבר יצוגיותי תובענות לחוק 11 סעיף לפי הבהרה תיכלל בהו לחוק( א) 14

 25 .מהקבוצה לצאת

 26 של המודעות בלוח תפורסם ההודעה. הצדדים בין יתואמו הפרסום ונוסח הקבוצה גודל

 27 .יומיים יתוניםבשני ע וכן המועצה של האינטרנט באתר, המועצה

 28 (.הימים במניין הפגרה ימי) יום 15 תוך ש"ביהמ לאישור יובאו וגודלה ההודעה נוסח
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 1 

 2 .09:30שעה  3.11.19 ליום מקדמי לדיון קובעת .11

 3 
 4 לשם רישומה בפנקס. המשפט בתי למנהל זו החלטה עותק תעביר המזכירות

 5 

 6 

 7 , בהעדר הצדדים.2019אוגוסט  10, ט' אב תשע"טהיום,   נהנית

 8 

      9 

 10 
 

 שרה דברת, שופטת


