
 41746-10-13ת"צ  לוד-בבית המשפט המחוזי מרכז

 בפני כב' הש' מיכל נד"ב בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים

             
 514027051עמי חסון יזמות בניה והשקעות בע"מ, ח.פ  בעניין:

 ידי ב"כ עוה"ד מיכאל רוזן ו/או שמואל שטטר-על
 ו/או גיא חיון מי ברקאי ו/או ענבל פרבריוו/או של

 52522, רמת גן 22רחוב תובל 
 ;התובעת )המבקשת( 03-5758862; פקסימיליה: 03-5757596טלפון: 

 -נ ג ד  -
 514216910מי ציונה בע"מ, ח.פ  

 אליאס ו/או טל קמרידי ב"כ עוה"ד מירית דובר ו/או אלי -על
 ויצמן ו/או אמילי קידר ו/או ענת כהן -ו/או אודליה פורר

 , אזה"ת פולג, נתניה8671מען להמצאת מכתבים: ת.ד. 
   073-7619016פקסימיליה:  09-8351605טלפון: 

 . עיריית נס ציונה2
 ידי ב"כ עוה"ד שולמית מנדלמן, היועמ"ש,-על

 נס ציונה 9מרח' הבנים 
 ;הנתבעות )המשיבות( 08-9407542, פקס: 08-9383736טל': 

 הסכם פשרה
 הבקשהתביעה שבכותרת אליה צורפה לבית המשפט את  ההגיש תוהתובע :והואיל

 ; ייצוגיתביעה כת הלאשר

מבלי שצד יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה  -וברצון הצדדים להגיע להסדר  :והואיל
, יביא לידי גמר את ההליכים בתביעה כדיןאשר בכפוף לאישורו  -בחבות כלשהי 

  .כלפי התובע המייצג וכלפי הקבוצה דין-בי-ולכדי מעשה

 -:לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 -:הגדרות .1

 , כולל.1.5.15ליום ועד  24.10.11מיום החל  "התקופה הקובעת"

 .1974-לנס ציונה )ביוב(, התשל"ה ק עזרחו עזר"ה"חוק 

, ורכיביו הם כאמור בתוספת לחוק כהגדרתו בחוק העזר "היטל ביוב"
 .טיהור"מכון . 3. ביב מאסף"; "2. ביב ציבורי"; "1" -העזר:

כשיעורו , לתוספת לחוק העזר . מכון טיהור"3" רכיב "היטל טיהור"
חלק  שהוא בנפרד ובין שהחיוב בגינו , ביןהקובעת הבתקופ

או מכוח חוק תאגידי  העזרמכוח חוק היטל ביוב ביוב חהמ
  .פיו ומכוחו-והכללים על 2001-מים וביוב, תשס"א

תשלום בבגין חיוב ששולם  (כולל מע"מהיטל טיהור )תשלום  היטל טיהור"תשלום "
 .בתקופה הקובעתשהופק טיהור היטל 

היטל  בגין כל עילה או יסוד של עילה שעניינםדין -בי-מעשה "וויתור וסילוק"
, התקנתו, וסבירות ,ו, חוקיותותוקפ ובכלל זה גם, טיהור
, לרבות של אלהוכיו"ב  ושלו, התחשיב שביסודו או ביישומ

מבלי למעט  ;בשל הטלתו, יהיו אשר יהיו העילות בגין כך
ה כל עילה שלפי בגין דין גם-בי-מכלליות האמור, יחול מעשה

או התחשיב שביסודו  היטל הטיהור או לפי יסוד מיסודותיה,
, בין ביחס להיטל בעצמובין , כפלאו מהווה כולל  ,או בשלו

, בין ביחס לתחשיב חוק העזר או הביוב או רכיב מרכיביו
מועצת הרשות שקבעה תשלומים לביחס ובין  בשלו,

 .ולהפך - הממשלתית למים ולביוב או לחלק מרכיביהם
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מכח חוק  היטל טיהורתשלום ב בתקופה הקובעת חויבש מי "הקבוצה"
בשל חיוב בתשלום  ומי ששילם תשלום היטל טיהורהעזר 

 מכוח חוק העזר.בתקופה הקובעת היטל טיהור שהוצא 

שמו הוצאה חשבונית/קבלה בגין -י שעלמכמשלם ייחשב רק 
 תשלום היטל טיהור.

שמתקיימים לגביו תנאי המימוש  ,קבוצהחבר מקרב ה "זכאי"
 -:למעטאך , לפי העניין ,הפשרה יתר הוראות הסכםבכפוף ל

 לגבי הבניה החורגת. - מי שבנה בניה חורגת. 1

 או הושג עמו הסדר השבה פשרההסכם עמו מי שנכרת . 2
חיוב ההפחתת  ,לרבות בדרך של תיקון החיוב בדרך אחרת,

בין עם העירייה או בין עם או השבה של חלק מהחיוב, 
או הסדר ההשבה, של הסכם הפשרה  שעניינו ובלבדהתאגיד, 

בחיוב בהיטל טיהור או  הוא כאמור, או של חלק מהם,
 .או גם בשלם בתשלום היטל טיהור

 . מי שביקש שלא להיכלל בקבוצה.3

כשסכום מתשלום היטל טיהור שהזכאי שילם בפועל,  15% "סכום הפשרה"
, ומבלי ששולם מע"מה גם את רכיב כוללזה הנו מלא, סופי ו

  ריבית. ואהפרשי הצמדה  עליושיתווספו 

 ., לפי הענייןלהסכם זה )ד(2או  (ג)2בסעיפים כהגדרתם  "תנאי המימוש"

 .חודשים ממועד אישור הסכם הפשרה 6 "תקופת המימוש"

 תהקורא ,מודעה בנוסח המצורף כנספח א' להסכם הפשרה "קול קורא"
 .היטל טיהור תשלום להשבתבקשה  הגישלזכאים ל

תשלום להשבת בקשה "
 היטל טיהור"

, על בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם הפשרהבקשה טופס 
 )ד(.2-)ג(2 ו ובסעיפים, כאמור בוהנספחים שיש לצרף אלי

 -:ההסכמות .2

בדרישות או בתביעות או בחלק מהן  או אין בהסכם הפשרה כדי הודאה בטענות (א)
או כדי  דרישות או תביעות נכונות טענות אואו כדי ראיה או ראשית ראיה ל

 הסכמה לטענות או לדרישות או לתביעות.

ציונה -ועיריית נס "(התאגידמי ציונה בע"מ )להלן: ", תקופת המימושכל מהלך ב (ב)
 התאגיד של קול קורא באתר האינטרנט מופרסי ,"(העירייה)להלן: "

(ziona.co.il-www.mei)להגיש לתאגיד בקשה להשבת  , המזמין את הציבור
התאגיד יפרסם פעמיים במהלך תקופת המימוש, בנוסף,  .תשלום היטל טיהור

ציונה ובעיתון בתפוצה -נסעיר ת במקומיבעיתון בתפוצה  "קול קוראאת ה"
 הסכם הפשרה. ממועד אישורימים  15קול קורא ראשון יפורסם בתוך  ארצית.

)להלן: טיהור שבו הוא עצמו חויב הזכאי הוא מי ששילם תשלום היטל כאשר  (ג)
את סכום לו  שלמוי לפי העניין, ,ההעיריי או התאגיד"(, 'אקבוצה -תת זכאי"

 -בכפוף להתקיימותם, במצטבר, של התנאים הבאים: הפשרה

 גין חיובב היטל טיהורתשלום  ,או לעירייה לתאגידאכן שילם,  הזכאי (1)
 .שמו-על בתקופה הקובעת הוצא בתשלום היטל טיהור אשר

  ., והגישה לתאגידהזכאי מילא בקשה להשבת תשלום היטל טיהור (2)

את כל המסמכים  הבקשה להשבת תשלום היטל טיהור צירף אלהזכאי  (3)
 -שמפורטים להלן, ללא יוצא מן הכלל:

 .שמו-, עלחיוב בהיטל טיהור שהוצא בתקופה הקובעת (א)

בעד גביית  או מאת העירייה מס/קבלה מאת התאגיד חשבונית (ב)
 או העירייה התאגיד .שמו של הזכאי-על תשלום היטל טיהור

היטל חיוב מנת לוודא כי -על ,ו את המידע עם נתוניהםצליבי

http://www.mei-ziona.co.il/


3 

. במקרה של ספק, ידו-על שולםשם הזכאי ו-אכן הוצא עלטיהור 
 פרטים, הבהרות והשלמות. הזכאי יתבקש ליתן וייתן

חשבונית מס/קבלה,  ואחיוב בהיטל מכון טיהור מי שאין ברשותו 
 נתוניםה את יוכל להגיש בקשה להשבת היטל טיהור שבה ימסור

המקרקעין שבעדם פרטי  /ח.פ./ח.צ. וכיו"ב;תעודת זהות הבאים:
  .סכום התשלום ; מועד התשלום;שולם תשלום היטל הטיהור

 לם תשלום היטל טיהוריכי המבקש ש או העירייה התאגיד ומצא
, יראה בו בתקופה הקובעת שמו-על הוצאבגין חיוב היטל טיהור ש

  כמי שעונה על התנאי בס"ק )ב( זה.
לבין  מי שחויב בתשלום היטל טיהור לא נמצאה התאמה בין זהות

יראו את , מי ששילם תשלום היטל טיהור בגין חיוב שהוצא זהות
, ויחולו עליו קבוצה ב', כהגדרתה להלן-ייך לזכאי תתתכמש הזכאי

   .בהתאם הוראות הסכם הפשרה

את הבקשה להשבת תשלום היטל טיהור, בתקופת  הזכאי הגיש לתאגיד (4)
  .המימוש

 -באחת מדרכים אלו: הגשה תחשב כתקפה אם היא נעשתה

ידי -כי תוטבע עלהזכאי ידאג  -הגשה ידנית במשרדי התאגיד  (א)
הוא חותמת "נתקבל" על עותק הבקשה שהגיש לתאגיד והתאגיד 

 יציגה במקרה של מחלוקת.

הזכאי ישמור אסמכתא על משלוח  - למשרדי התאגיד דואר רשום (ב)
 יציגה במקרה של מחלוקת.הוא דואר רשום ו

limor@mei-תיבה תאגיד, ל"(, לדוא"לדואר אלקטרוני )להלן: " (ג)

ziona.co.il . בקשה להשבת תשלום היטל טיהור שהוגשה
, חשב כבקשה שהוגשה אם ניתן עליה בחוזרבאמצעות דוא"ל, ת

 אישור המאשר את קבלתה ידי הגורם שאליו נשלח הדוא"ל,-על
הזכאי ישמור אסמכתא על  - )להבדיל מאישור דוא"ל אוטומטי(

 יציגה במקרה של מחלוקת. אהואישור קבלת דוא"ל ו

 "(תנאי המימוש)להלן: "

תנאי המימוש בקשה להשבת תשלום היטל טיהור תידון רק בהתקיים  (5)
 ובכפוף להשלמת תנאי המימוש, ככל שיידרש, בתקופת המימוש.

השלמתם, מועד ימים מ 90בכפוף להתקיימות כל תנאי המימוש ובתוך  (6)
בהמחאה שהמוטב בה יהא הזכאי  הפשרה סכום את לזכאי ישלם התאגיד

)הזכאי יסמן בבקשה להשבת  או קבלת זיכוי זיכוי בלבד ויפיק חשבונית
 עםתשלום היטל טיהור את הדרך שבה הוא מבקש לקבל את ההמחאה(. 

 העירייה מצד הזכאי כלפי וסילוק וויתור יתגבש, הפשרה סכום תשלום
  .והתאגיד

בגין חיוב בתשלום היטל  אי הוא מי ששילם תשלום היטל טיהורכאשר הזכ (ד)
או  שמו,-גין התשלום הוצאה עלוהקבלה או החשבונית ב שמו-טיהור שאינו על

כאשר לא נמצאה התאמה בין זהות מי שחויב בתשלום היטל טיהור לבין מי 
לגביו וביחס  "(, יחולוקבוצה ב'-זכאי תת)להלן: "ששילם תשלום היטל טיהור 

על  לעיל, )ג(2סעיף ב לבקשתו להשבת תשלום היטל טיהור תנאי המימוש כאמור
 -שינויים שלהלן:הוראות וללבכפוף זאת אך , סעיפיו-כל תת

 בתשלום שחויב מי הנו טיהור היטל תשלום להשבת הבקשה מגיש אם (1)
, הסכמה של טיהור היטל תשלום להשבת הבקשה אל תצורף, טיהור היטל

שלם את סכום כך שהתאגיד יל מי ששילם את תשלום היטל הטיהור
 י"ע מאומתת כשהסכמתו, הפשרה למי שחויב בתשלום היטל הטיהור

 "ד.עו

 תשלום את ששילם מי הנו טיהור היטל תשלום להשבת הבקשה מגיש אם (2)
 של הסכמה, טיהור היטל תשלום להשבת הבקשה אל תצורף, טיהור היטל

mailto:limor@mei-ziona.co.il
mailto:limor@mei-ziona.co.il
mailto:limor@mei-ziona.co.il


4 

 הפשרהשלם את סכום כך שהתאגיד יל הטיהור היטל בתשלום שחויב מי
 "ד.עו י"ע מאומתת כשהסכמתו, הטיהור היטל תשלום את ששילם למי

ככל שלא צורפה הסכמה אל הבקשה להשבת תשלום היטל טיהור שהוגשה  (3)
קבוצה ב', תושהה בדיקת הבקשה להשבת תשלום היטל -ידי זכאי תת-על

 30ימים מתום תקופת המימוש. בתום  30ידו עד לתום -טיהור שהוגשה על
 -ימים מתום תקופת המימוש יחולו ההוראות הבאות:

שבת תשלום היטל טיהור, ככל שלא הוגשו בקשות סותרות לה (א)
מכוחו של הסכם  לזכאות טוען במובן זה שישנו יותר מאחד אשר

הפשרה, ישולם סכום הפשרה למגיש הבקשה לתשלום היטל 
 . המימוש תקופת מתום ימים 60, בתוך טיהור

כלפי התאגיד  וסילוק וויתור יתגבש, הפשרה סכום תשלום עם
בין שטען  קבוצה ב',-תת זכאימי שהוא בגדר  כל מצד והעירייה

בין מצד המשלם, בין מצד החייב, בין  -לאמור: לזכאותו ובין שלא,
 או מזכויות לגרוע כדיבכך  יהיהש מבלי, מצד בעל הנכס וכיו"ב

 לזכאותמי שעשויים לטעון  אולזכאות בין הטוענים ש מטענות
מבלי לגרוע או למעט  ,ובינם לבין עצמם בלבד ,עצמם לבין

 .והעירייה התאגיד כלפי וסילוק ויתורמהתגבשות ו

ככל שהוגשו בקשות סותרות להשבת תשלום היטל טיהור, במובן  (ב)
זה שישנו יותר מאחד אשר טוען לזכאות מכוחו של הסכם הפשרה, 

כברירת  ,מי שחויב בתשלום היטל הטיהורישולם סכום הפשרה ל
 ימים מתום תקופת המימוש.  60בתוך  המחדל,

רה, יתגבש וויתור וסילוק כלפי התאגיד עם תשלום סכום הפש
קבוצה ב', בין שטען -והעירייה מצד כל מי שהוא בגדר זכאי תת

בין מצד המשלם, בין מצד החייב, בין  -לזכאותו ובין שלא, לאמור:
מצד בעל הנכס וכיו"ב, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכויות או 

בין עצמם, מטענות בין הטוענים או מי שעשויים לטעון לזכאות ל
ובינם לבין עצמם בלבד מבלי לגרוע או למעט מהתגבשות וויתור 

 וסילוק כלפי התאגיד והעירייה.

 מובהרכאמור, את הבקשה להשבת תשלום היטל טיהור, יש להגיש אל התאגיד.  (ה)
היטל  תשלוםפשרה בגין  סכום להשיב נדרש התאגידשאימת -כלומוסכם, כי 

סכום הפשרה  את, תשלם העירייה לתאגיד עירייהה קופתל שולם אשרטיהור 
 .ימים ממועד השלמתם של כל תנאי המימוש 60שא בו התאגיד בתוך ייש
תשלום היטל טיהור ששולם  בגיןהתאגיד להשבת סכום הפשרה  תחייבותה

 את לתאגיד לשלםאינה שלובה בהתחייבות העירייה  ,כאמור ,לקופת העירייה
זאת, -, כלהעירייה התחייבות בקיום תלות ללאתבוצע היא , והפשרה סכום

  .כמובן, מבלי לגרוע מתוקפה של התחייבות העירייה או למעט ממנה

או זכאי  הגיש בקשה להשבת תשלום היטל טיהור בתקופת המימוש שלא זכאי (ו)
, תפקע זכאותו מאליה, בתקופת המימוש קיים את כל תנאי המימוששלא 

  .כלפי העירייה והתאגיד וויתור וסילוק בוצההק ו ומצדמצדויתגבש 

(, יושקעו בשדרוג וסכומי פשרה של זכאים שזכותם פקעה כאמור בס"ק ) (ז)
 . חודשים מתום תקופת המימוש 36ציונה בתוך -ובפיתוח תשתיות מים וביוב בנס

  -:בקרה ופיקוח .3

בקשות להשבת תשלום החודשים, על  2-3מדי , תהמבקשידווח לב"כ  התאגיד (א)
 .או שנמצאות בבדיקה ונענו או שנדחוהיטל טיהור שהוגשו 

רשאי לפנות  תהמבקשב"כ  -:שנדחו קשות להשבת תשלום היטל טיהורבלגבי  (ב)
, תל אביב 52, דרך בגין 20קומה  -מגדל סונול ) מזור-ברעם עוה"ד רוית אל

03-או באמצעות הפקס  rbaram@sbilaw.com(, באמצעות הדוא"ל 67137
על בבקשה לעיון מחדש, תוך שהוא מנמק מדוע , "(הפוסקת)להלן: " 7912801

 "(. הבקשה לעיון מחדש)להלן: " החלטתו לדחות את הבקשההתאגיד לשנות את 

 14הבקשה לעיון מחדש תועבר אל התאגיד, אשר יהיה רשאי להגיב עליה בתוך 
ימים לאחר קבלת  14הפוסקת בתוך ידי -לעיון מחדש תוכרע על הבקשה .ימים
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כלפי  מבקשה מצדתגבש וויתור וסילוק ותהא סופית  תגובת התאגיד, החלטתה
 .העירייה והתאגיד

על דיווח  תהמבקשב"כ בית המשפט הנכבד ולל יימסרבתום תקופת המימוש,  (ג)
, כשהכוונה היא ליתרה שהיא שלא הושבועל יתרת הכספים ו היקף ההשבה

   .קובעתה תקופהב שנגבהתשלום היטל הטיהור סך כל מ 85% -מעבר ל

המחוזי ידי בית המשפט -אישורו על ייכנס לתוקף עםהסכם הפשרה   -:תוקף הפשרה .4
 . מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

  -:וויתור וסילוק .5

וויתור וסילוק מצד הקבוצה,  ,ידי בית המשפט-על , עם אישורוהסכם פשרה זה מגבש
, הן כלפי התאגיד והן כלפי קבוצה ב'-קבוצה א' וזכאי תת-זכאי תתלרבות מצד 
  טיהור או בגין תשלום היטל טיהור. היטל חיוב העירייה בגין

 הגמול את להעמיד מסכימים הצדדים -:המבקשת"כ לב"ט ושכ למבקשת גמול .6
 כולל מע"מ,₪  120,000 שלסך כולל  על, המבקשת"כ לב"ט שכ בצירוף למבקשת

שתתבצע לפי לפי חלוקה ידי בית המשפט, ו-שישלם התאגיד במועד ובאופן שייקבע על
 בית המשפט. על ידי הסכמה זו  שיקול דעתו בית המשפט ובכפוף לאישור

)להלן:  2006-)ג( לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו18הודעה לחברי הקבוצה לעניין ס'  .7
)בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה(, והודעה לחברי הקבוצה לעניין ס' "(( החוק"

 ידי-( לחוק )בדבר החלטת בית המשפט לאשר הסדר פשרה(, יפורסמו על4)א()25
 ידיעות אחרונות, מעריב, הארץ וגלובס. באחד מבין העיתונים היומיים: התאגיד 

 ,יידרש )ו( לחוק18בהתאם לס'  מבקש שלא להימנות עליהאולם  בקבוצה מי שנכללכל  .8
על כך בכתב לבית המשפט, עם להודיע  )ג( לחוק,18פי ס' -שתפורסם על המודעהעל פי 

הוא יחשב  -, ולא ימים ממועד פרסומה של המודעה 45בתוך העתק לב"כ הצדדים, 
ולהתקשרותו בהסכם זה  הלעניין הסכם זה כמי שנתן את הסכמתו להכללתו בקבוצ

 על פיו, ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו אוטומטית ויתור וסילוק.ובהסדר הפשרה 

 דין.-בית המשפט מתבקש לאשר את ההסכמות וליתן להן תוקף של פסק .9

 

 -:ולראיה באנו הצדדים על החתום
 

עמי חסון יזמות בניה 
 והשקעות בע"מ

 ציונה-עיריית נס  מי ציונה בע"מ 

 

 

 

 :חתימת קיום

 

הנני מאשרת כי הסכם הפשרה  1993-בתי המשפט )גישור(, התשנ"ג לתקנות 9בהתאם לתקנה 
 דלעיל הנו הסדר גישור אשר הושג ונחתם בהמשך להליך גישור שהתקיים בפני.

 

 

 מזור, עו"ד-רוית ברעם

 

 

 


