
 

 2006-)ג( לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו18 ףסעיהודעה לפי 

בשבתו כבית  לוד-הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 16/12/2015מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  .1

בבקשה לאישור תובענה "( הסדר הפשרהמשפט לעניינים מנהליים, בקשה לאישור הסדר פשרה )להלן: "

מי ציונה בע"מ נגד  ("תתובע"ה)להלן:  חסון יזמות בניה והשקעות בע"מעמי כייצוגית, אשר הוגשה ע"י 

)להלן:  41746-10-13במסגרת ת"צ  (ה"עיריי"ה)להלן:  נס ציונהעיריית ו "("התאגיד)להלן: 

 (."התובענה"

 ק עזרחומכוח  (""היטל טיהורהיטל מכון טיהור )להלן: חוקיות הטלת וגביית עניינה של התובענה הנו  .2

, 1/5/15ועד ליום  24/10/11שהחל מיום בתקופה  "(חוק העזר")להלן:  1974-לנס ציונה )ביוב(, התשל"ה

 . "(התקופה הקובעת)להלן: " כולל

, עת נכנס לתוקף התיקון לחוק עזר לנס ציונה )אגרת ביוב(, 21/11/2000לשיטת התובעת, החל מיום  .3

גביית היטל טיהור נעשית בחריגה מסמכות, הואיל ומימון "(, חוק העזר אגרת ביוב)להלן: " 1974-תשל"ה

הוצאות העירייה בהקמת מכון טיהור נעשה באופן מלא באמצעות אגרת הביוב בשיעורה מיום 

ואילך, ולפיכך גביית היטל הטיהור נועדה אך ורק לצורך העשרת קופתה ולא לכיסוי הוצאות  21/11/2000

 כלשהן בהקמת מכון טיהור.

, מהעירייה 2009רה, כי העברת האחריות למשק המים והביוב בתחום העירייה בשנת התובעת סבו .4

קרי, עמדתה היא כי כל טענה שניתן היה להעלות כנגד העירייה  –ה את המצב החוקי תלתאגיד, לא שינ

 אלמלא העברת הזכויות לגביית היטל טיהור לתאגיד, ניתן להעלות גם כנגד התאגיד.

לא  2010כי הפסקת הגביה של אגרת הביוב מכח חוק העזר אגרת ביוב בשנת בנוסף, סבורה התובעת,  .5

על ידי רשות  2010הכשירה את גביית היטל הטיהור מאחר ולדעתה, תעריף דמי המים שנקבע בשנת 

 בטיהור שפכים. 1המים כבר כולל כיסוי מלא להוצאותיה השוטפות של המשיבה 

יטל טיהור בקשר עם הטלת חיובי ה ןל פגם כלשהו בפעולתלא נפ, והתאגיד לעומת זאת, לשיטת העירייה .6

 גבייתם.ו

זאת, מאחר, כי חרף שמו, רכיב היטל הטיהור בחוק העזר אינו מהווה מקור למימון תשתיות מכון טיהור  .7

התאגיד אינו גובה אגרת ביוב מכח חוק העזר אגרת ביוב, כך שלא יכול  2010וממילא, החל משנת 

 חס לחוק העזר אגרת ביוב.להתקיים מצב של כפל בי

ככל הנוגע לטענת הכפילות שיסודה ביחס שבין היטל טיהור לבין כללי החישוב וכללי התעריפים  .8

, טען התאגיד כי לא הוכח רכיב של כפילות בין העלויות 2010שהתקינה מועצת רשות המים בשנת 

פילות אינה רלבנטית הגלומות בכללים אלה לבין חוק העזר. לא זו בלבד, אלא שממילא טענת הכ

בנסיבות בהן יסוד הכפילות הנטען מצוי, לפי הטענה, בחוק העזר אגרת ביוב, שכן, אם הטענה נכונה, אזי 

הפגם נעוץ בחוק העזר אגרת ביוב, שאיננו רלבנטי לענייננו עוד, ולא בחוק העזר שקדם לחוק העזר אגרת 

 הביוב.

והעירייה, והקושי לצפות את תוצאות ההליך התאגיד  ,תבשל הסיכונים והסיכויים שניצבים בפני התובע  .9

והשלכותיו מבחינת הקבוצה המיוצגת, הסכימו הצדדים לחסוך בהוצאותיהם המשפטיות והזמן 

 .  שנוהל ביניהם מו"מ, במסגרת השיפוטי והגיעו להסדר פשרה לסיום ההליך
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מי שחויב בתקופה הקובעת בתשלום היטל את כוללת ואשר ההסדר יחול עליה  התובענה תהקבוצה נשוא .10

טיהור מכח חוק העזר ומי ששילם תשלום היטל טיהור בשל חיוב בתשלום היטל טיהור שהוצא בתקופה 

שמו הוצאה חשבונית/קבלה בגין תשלום היטל -כמשלם ייחשב רק מי שעל הקובעת מכוח חוק העזר.

 .טיהור

הסעד שלגביו תהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה הנו זכות  .11

כל עילה או יסוד של עילה שעניינם היטל טיהור, ובכלל זה גם תוקפו, להשבת סכומים מהמשיבות בגין 

טלתו, חוקיותו, סבירותו, התקנתו, יישומו, התחשיב שביסודו או בשלו וכיו"ב של אלה, לרבות בשל ה

דין גם בגין כל עילה שלפיה -בי-יהיו אשר יהיו העילות בגין כך; מבלי למעט מכלליות האמור, יחול מעשה

או לפי יסוד מיסודותיה, היטל הטיהור או התחשיב שביסודו או בשלו, כולל או מהווה כפל, בין בעצמו, 

ו בשלו, ובין ביחס לתשלומים בין ביחס להיטל הביוב או רכיב מרכיביו, בין ביחס לתחשיב חוק העזר א

 ולהפך. -שקבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב או לחלק מרכיביהם

מי שנכרת עמו הסכם פשרה או ; לגבי הבניה החורגת -חבר מקרב הקבוצה, למעט: מי שבנה בניה חורגת  .12

של חלק  הושג עמו הסדר השבה בדרך אחרת, לרבות בדרך של תיקון החיוב, הפחתת החיוב או השבה

מהחיוב, בין עם העירייה או בין עם התאגיד, ובלבד שעניינו של הסכם הפשרה או הסדר ההשבה, או של 

מי שביקש שלא ו ;חלק מהם, כאמור, הוא בחיוב בהיטל טיהור או בתשלום היטל טיהור או גם בשלם

טיהור  מתשלום היטל 15%יהיה זכאי להשבת  אשר יגיש לתאגיד בקשה להחזר ;להיכלל בקבוצה

שהזכאי שילם בפועל, כשסכום זה הנו מלא, סופי וכולל גם את רכיב המע"מ ששולם, ומבלי שיתווספו 

 עליו הפרשי הצמדה או ריבית.

קבוצה -תת זכאיהוא מי ששילם תשלום היטל טיהור שבו הוא עצמו חויב )להלן: "להשבה כאשר הזכאי  .13

ת סכום הפשרה בכפוף להתקיימותם, במצטבר, של "(, התאגיד או העירייה, לפי העניין, ישלמו לו א'א

 -התנאים הבאים:

 הזכאי אכן שילם, לתאגיד או לעירייה, תשלום היטל טיהור בגין חיוב בתשלום היטל טיהור אשר .א

 שמו.-הוצא בתקופה הקובעת על

 הזכאי מילא בקשה להשבת תשלום היטל טיהור, והגישה לתאגיד.  .ב

היטל טיהור את כל המסמכים שמפורטים להלן, ללא הזכאי צירף אל הבקשה להשבת תשלום  .ג

 -יוצא מן הכלל:

 שמו.-חיוב בהיטל טיהור שהוצא בתקופה הקובעת, על .א

חשבונית מס/קבלה מאת התאגיד או מאת העירייה בעד גביית תשלום היטל טיהור  .ב

מנת -שמו של הזכאי. התאגיד או העירייה יצליבו את המידע עם נתוניהם, על-על

ידו. במקרה של ספק, -שם הזכאי ושולם על-ב היטל טיהור אכן הוצא עללוודא כי חיו

 הזכאי יתבקש ליתן וייתן פרטים, הבהרות והשלמות.

מי שאין ברשותו חיוב בהיטל מכון טיהור או חשבונית מס/קבלה, יוכל להגיש בקשה 

להשבת היטל טיהור שבה ימסור את הנתונים הבאים: תעודת זהות/ח.פ./ח.צ. 

רטי המקרקעין שבעדם שולם תשלום היטל הטיהור; מועד התשלום; סכום וכיו"ב; פ

 התשלום. 
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מצאו התאגיד או העירייה כי המבקש שילם תשלום היטל טיהור בגין חיוב היטל 

 שמו בתקופה הקובעת, יראה בו כמי שעונה על התנאי בס"ק )ב( זה. -טיהור שהוצא על

היטל טיהור לבין זהות מי ששילם לא נמצאה התאמה בין זהות מי שחויב בתשלום 

קבוצה -תשלום היטל טיהור בגין חיוב שהוצא, יראו את הזכאי כמשתייך לזכאי תת

 ב', כהגדרתה להלן, ויחולו עליו הוראות הסכם הפשרה בהתאם.  

 הזכאי הגיש לתאגיד את הבקשה להשבת תשלום היטל טיהור, בתקופת המימוש.  .ג

 -באחת מדרכים אלו:הגשה תחשב כתקפה אם היא נעשתה 

ידי התאגיד חותמת -הזכאי ידאג כי תוטבע על -הגשה ידנית במשרדי התאגיד  .1

 "נתקבל" על עותק הבקשה שהגיש לתאגיד והוא יציגה במקרה של מחלוקת.

הזכאי ישמור אסמכתא על משלוח דואר רשום  -דואר רשום למשרדי התאגיד  .2

 והוא יציגה במקרה של מחלוקת.

. limor@mei-ziona.co.il"(, לתאגיד, לתיבה דוא"להלן: "דואר אלקטרוני )ל .3

בקשה להשבת תשלום היטל טיהור שהוגשה באמצעות דוא"ל, תחשב כבקשה 

ידי הגורם שאליו נשלח הדוא"ל, אישור -שהוגשה אם ניתן עליה בחוזר, על

הזכאי ישמור  -דוא"ל אוטומטי( המאשר את קבלתה )להבדיל מאישור 

 אסמכתא על אישור קבלת דוא"ל והוא יציגה במקרה של מחלוקת.

 "(תנאי המימוש)להלן: "

בקשה להשבת תשלום היטל טיהור תידון רק בהתקיים תנאי המימוש ובכפוף  .ד

 להשלמת תנאי המימוש, ככל שיידרש, בתקופת המימוש.

 ישלם ימים ממועד השלמתם, התאגיד 90בכפוף להתקיימות כל תנאי המימוש ובתוך  .ה

 זיכויבהמחאה שהמוטב בה יהא הזכאי בלבד ויפיק חשבונית  הפשרה סכום את לזכאי

או קבלת זיכוי )הזכאי יסמן בבקשה להשבת תשלום היטל טיהור את הדרך שבה הוא 

מצד  וסילוק וויתור יתגבש, הפשרה סכום תשלום עםמבקש לקבל את ההמחאה(. 

 . והתאגיד רייההעיהזכאי כלפי 

שמו והקבלה -כאשר הזכאי הוא מי ששילם תשלום היטל טיהור בגין חיוב בתשלום היטל טיהור שאינו על .14

שמו, או כאשר לא נמצאה התאמה בין זהות מי שחויב בתשלום -או החשבונית בגין התשלום הוצאה על

"(, יחולו לגביו וביחס 'קבוצה ב-זכאי תתהיטל טיהור לבין מי ששילם תשלום היטל טיהור )להלן: "

סעיפיו, אך זאת -)ג( לעיל, על כל תת2לבקשתו להשבת תשלום היטל טיהור תנאי המימוש כאמור בסעיף 

 -בכפוף להוראות ולשינויים שלהלן:

 אל תצורף, טיהור היטל בתשלום שחויב מי הנו טיהור היטל תשלום להשבת הבקשה מגיש אם .א

כך של מי ששילם את תשלום היטל הטיהור ל , הסכמהטיהור היטל תשלום להשבת הבקשה

 י"ע מאומתת כשהסכמתושלם את סכום הפשרה למי שחויב בתשלום היטל הטיהור, שהתאגיד י

 "ד.עו

 תצורף, טיהור היטל תשלום את ששילם מי הנו טיהור היטל תשלום להשבת הבקשה מגיש אם .ב

כך ל הטיהור היטל בתשלום שחויב מי של הסכמה, טיהור היטל תשלום להשבת הבקשה אל

 מאומתת כשהסכמתו, הטיהור היטל תשלום את ששילם למי הפשרהשלם את סכום שהתאגיד י

 "ד.עו י"ע

mailto:limor@mei-ziona.co.il
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-ידי זכאי תת-ככל שלא צורפה הסכמה אל הבקשה להשבת תשלום היטל טיהור שהוגשה על .ג

 30ידו עד לתום -קבוצה ב', תושהה בדיקת הבקשה להשבת תשלום היטל טיהור שהוגשה על

 -ימים מתום תקופת המימוש יחולו ההוראות הבאות: 30מתום תקופת המימוש. בתום ימים 

ככל שלא הוגשו בקשות סותרות להשבת תשלום היטל טיהור, במובן זה שישנו יותר  .א

מכוחו של הסכם הפשרה, ישולם סכום הפשרה למגיש  לזכאות טוען מאחד אשר

 . המימוש תקופת מתום ימים 60הבקשה לתשלום היטל טיהור, בתוך 

מי  כל מצדכלפי התאגיד והעירייה  וסילוק וויתור יתגבש, הפשרה סכום תשלום עם

בין מצד  -קבוצה ב', בין שטען לזכאותו ובין שלא, לאמור:-תת זכאישהוא בגדר 

 לגרוע כדיבכך  שיהיה מבליהמשלם, בין מצד החייב, בין מצד בעל הנכס וכיו"ב, 

 לבין לזכאותמי שעשויים לטעון  לזכאות אובין הטוענים ש מטענות או מזכויות

 כלפי וסילוק ויתורמבלי לגרוע או למעט מהתגבשות ו ,, ובינם לבין עצמם בלבדעצמם

 .והעירייה התאגיד

ככל שהוגשו בקשות סותרות להשבת תשלום היטל טיהור, במובן זה שישנו יותר  .ב

ה למי שחויב מאחד אשר טוען לזכאות מכוחו של הסכם הפשרה, ישולם סכום הפשר

 ימים מתום תקופת המימוש.  60בתשלום היטל הטיהור, כברירת המחדל, בתוך 

עם תשלום סכום הפשרה, יתגבש וויתור וסילוק כלפי התאגיד והעירייה מצד כל מי 

בין מצד  -קבוצה ב', בין שטען לזכאותו ובין שלא, לאמור:-שהוא בגדר זכאי תת

הנכס וכיו"ב, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע המשלם, בין מצד החייב, בין מצד בעל 

מזכויות או מטענות בין הטוענים או מי שעשויים לטעון לזכאות לבין עצמם, ובינם 

לבין עצמם בלבד מבלי לגרוע או למעט מהתגבשות וויתור וסילוק כלפי התאגיד 

 והעירייה.

-כלומוסכם, כי  כאמור, את הבקשה להשבת תשלום היטל טיהור, יש להגיש אל התאגיד. מובהר .ד

, העירייה לקופת שולם אשרהיטל טיהור  תשלוםפשרה בגין  סכום להשיבנדרש  שהתאגידאימת 

ימים ממועד השלמתם של  60שא בו התאגיד בתוך ייסכום הפשרה ש אתתשלם העירייה לתאגיד 

תשלום היטל טיהור ששולם  בגיןהתאגיד להשבת סכום הפשרה  תחייבותכל תנאי המימוש. ה

, הפשרה סכום את לתאגיד לשלםאינה שלובה בהתחייבות העירייה  ,כאמור ,העירייה לקופת

זאת, כמובן, מבלי לגרוע מתוקפה של -העירייה, כל התחייבות בקיום תלות ללאתבוצע היא ו

  .התחייבות העירייה או למעט ממנה

ם את כל זכאי שלא הגיש בקשה להשבת תשלום היטל טיהור בתקופת המימוש או זכאי שלא קיי .ה

תנאי המימוש בתקופת המימוש, תפקע זכאותו מאליה, ויתגבש מצדו ומצד הקבוצה וויתור 

 וסילוק כלפי העירייה והתאגיד. 

סכומי פשרה של זכאים שזכותם פקעה כאמור בס"ק )ו(, יושקעו בשדרוג ובפיתוח תשתיות מים  .ו

 חודשים מתום תקופת המימוש.  36ציונה בתוך -וביוב בנס

הבקשות להשבת תשלום היטל טיהור שהוגשו ונענו חודשים, על  2-3מדי , ובעתתידווח לב"כ ה התאגיד .15

 או שנדחו או שנמצאות בבדיקה.

 מזור-עוה"ד רוית ברעם רשאי לפנות אל ובעתתב"כ ה -לגבי בקשות להשבת תשלום היטל טיהור שנדחו: .16

החלטתו לדחות על התאגיד לשנות את "(, בבקשה לעיון מחדש, תוך שהוא מנמק מדוע הפוסקת)להלן: "

 "(. הבקשה לעיון מחדשאת הבקשה )להלן: "
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ימים. הבקשה לעיון  14הבקשה לעיון מחדש תועבר אל התאגיד, אשר יהיה רשאי להגיב עליה בתוך 

ימים לאחר קבלת תגובת התאגיד, החלטתה תהא סופית ותגבש  14ידי הפוסקת בתוך -מחדש תוכרע על

 ד המבקש כלפי העירייה והתאגיד.וויתור וסילוק מצ

על יתרת הכספים ו על היקף ההשבהדיווח  ובעתתב"כ הבית המשפט ולל בתום תקופת המימוש, יימסר .17

מסך כל תשלום היטל הטיהור שנגבה בתקופה  85% -שלא הושבו, כשהכוונה היא ליתרה שהיא מעבר ל

   הקובעת.

)ד( לחוק 18על אחד מהגופים המנויים בסעיף כהגדרתה לעיל ו/או נמנה אדם הנמנה עם הקבוצה כל  .18

בשבתו  לוד-המחוזי מרכז רשאי להגיש לבית המשפט ,("החוק")להלן:  2006-תובענות ייצוגיות תשס"ו

הודיע לבית ותנאיו וכן ל מנומקת להסדר הפשרה , בכתב, התנגדותכבית משפט לעניינים מנהליים

 מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר. מבקש לצאתהמשפט כי הוא 

באמצעות   2016למרץ  10ניתן להגיש עד ליום הודעות על יציאה מהקבוצה התנגדויות להסדר הפשרה ו

 .41746-10-13מזכירות בית המשפט המחוזי מרכז לתיק ת"צ 

האמור לעיל הנו תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. בכל  .19

 הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה. של סתירה בין הוראות הסדרמקרה 

הסדר הפשרה עומד לעיון הציבור, בתאום מראש, במשרדי ב"כ התובע ובמשרדי ב"כ העירייה )על פי  .20

בכתובת:  תאגידובאתר האינטרנט של ה וכן בפנקס תובענות ייצוגיות הכתובות המפורטות מטה(
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 .והיא מתפרסמת על פי החלטתו בית המשפט אושר על ידי נוסח הודעה זו .21
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