
2006התשס״ו- ייצוגיות. תובענות לחוק (ג)18 סעיף לפי הודעה
 "העיריה"• או "הנתבעת" ;״התביעה״ ;״התובע״ :מנהליים(מרכז)(להלן לעניינים המשפט בבית המתנהלת תקוה פתח עיריית נ׳ מרדני עזרא 37240-12-12 ת״צ בעניין

 להסכם דין פסק של תוקף ולמתן הפשרה") ("הסכםבתביעה פשרה הסכם לאישור מוסכמת בקשה הוגשה 21.5.19 ביום כי הציבור לידיעת בזאת מובא המשפט״), ״בית ו-
הפשרה.
:התביעהבתמצית של עניינה
 דרך על אם ובין בעין בהשבה אם בין רב, זמן מזה העיריה בספרי שמם על הרשומות זכות יתרות רבים לזכאים משיבה אינה שהעיריה התובע בטענות התביעה של עניינה

 זכאים קבוצת בשם כייצוגית התובענה לאשר ביקש התובע במקביל. זכות יתרות שלנישום החשבון להביא מבלי חובה יתרות על פיגורים ריבית גובה וכן ;קיזוז(הפחתה)
 החובה. מיתרות קוזזו שלא זכות יתרות סכומי בגין שנגבתה הפיגורים וריבית זכות, כיתרות הרשומים הסכומים להשבת תובענה בשמם ולנהל אלו,
 הראויה במהירות הושבו שלא זכות יתרות שלזכותם זכאים קבוצת לגבי כייצוגית התובענה את ,11.10.15 מיום בהחלטתו אישר, מנהליים(מרכז) לעניינים המשפט בית
 ההחלטה על ערעור רשות בקשת הגישה העירייה ;המאשרת״) ״ההחלטה :שלזכותם(להלן הזכות ביתרות להתחשב מבלי אלו מזכאים שנגבתה פיגורים ריבית לגבי וכן

 בעיריה זכות יתרות לו שרשומות אדם כל לגבי כייצוגית התובענה לאשר יש כי 28.6.18 ביום ופסק כבערעור 9100/15 בבר״ט דן העליון המשפט בית ).9100/15 (בר״מ
 שבהם חובה תשלומי מול אל התובענה להגשת שקדמו השנתיים במהלך קוזזו לא אך לכן קודם שנוצרו או האישור, בקשת הגשת למועד שקדמו השנתיים במהלך שנוצרו

 נושא החוב מקרן להפחית מבלי האישור בקשת להגשת שקדמו השנתיים במהלך פיגורים ריבית ממנו גבתה והעיריה זכות יתרת שמו על שרשומה אדם כל לגבי וכן ;חויב
;״הקבוצה״) - הזכות(להלן יתרת את הריבית

 גם ובכך פשרה הסכם את ביניהם לגבש הצדדים העדיפו כדין, נעשו בתביעה המועלות לטענות הקשור בכל פעולותיה כי וטוענת התובע טענות את דוחה הנתבעת כי אף
הצדדים. בין המחלוקות של ומהירה יעילה להכרעה להביא
:הפשרה הטדו עיקרי

 הד-חודשיים הארנונה שוברי במסגרת ואף לזכותם שעמדו הזכות יתרות את הקבוצה מחברי לרבים והשיבה פעלה כבר ההסדר אישור בטרם עוד כי מצהירה העיריה
 את חידדה וכי ;האישור לבקשת בתגובתה כאמור העירייה ע״י שוטף באופן שבוצעו ההשבה לפעולות מעבר זאת זכות, יתרות לזכותם כי הקבוצה חברי כל את ליידע פעלה
 הרשויות לכל בנושא שהופץ הפנים משרד לנוהל ובהתאם ,9100/15 בבר״ט העליון המשפט בית שקבע בדרך זכות יתרות להשבת ופועלת פעלה אף היא וכי עבודתה נהלי

.11/02/2018 ביום המקומיות
 להלן. כמפורט זה הסכם להוראות בהתאם כלשהי, בדרך הזכות יתרת להם הוחזרה שטרם הקבוצה חברי לכלל הזכות יתרות להשבת ולפעול להמשיך מתחייבת העיריה

 כוללים כשהם לרשותם העומדות הזכות יתרות את להחזר"), "זכאים :הצדדים(להלן ב״כ בידי המצוי העדכני היתרות בדו״ח הרשומים הקבוצה חברי לכל תשיב העירייה
הזכות. יתרת ברישום טעות נפלה לא האם לבדוק העיריה של לזכותה בכפוף והצמדה, קרן
 מול כאמור זכות יתרות קיזוז של פעולות מבצעת שהיא טוענת העירייה שכן הזכות, יתרת היווצרות מועד לאחר פיגורים בריבית שחויבו להחזר זכאים שקיימים ככל

 בגין שנגבתה ריבית כלומר הזכות, ליתרת במקביל קיימת שהייתה חובה יתרת על שנגבתה הפיגורים ריבית את גם תשיב העירייה ריבית", "יתרת נוצרת ולא חובה, יתרות
 בדיקה לערוך העיריה של לזכותה בכפוף וזאת האמורה, החובה מיתרת הזכות יתרת הופחתה/קוזזה לא שבה לתקופה וביחס הזכות ליתרת השווה בסכום חובה יתרת

להחזר. זכאי לכל כאמור פרטנית
 וההשבה זוכו, שטרם פעיל חשבון בעלי קבוצה חברי בו קיימים האם ותבדוק הצדדים ב״כ בידי המצוי להחזר הזכאים של היתרות דו״ח את ותבחן תשוב העיריה כך לשם
 להחזר הזכאים כל את לאתר יכולתה כמיטב לעשות מתחייבת העיריה בנוסף, הבאים). השוטף(החשבונות הארנונה מחיוב היתרות סכומי קיזוז באמצעות תתבצע לאלו

 זה. להסכם בהתאם להם המגיעים הסכומים של השבה לבצע על-מנת פעיל, ארנונה חשבון בעלי אינם ואשר ש״ח 100 מעל זכות יתרות שלהם
 ההשבה תקופה לתום עד קבוע פרסום באמצעות זכאותם לבירור לרשותם העומדות והדרכים הזכות יתרות להשבת ההתארגנות על להחזר הזכאים את תיידע העיריה

 המאשרת ההחלטה במסגרת המשפט בית על-ידי לפרסום שיאושר ההודעה נוסח בליווי הכספים, אגף תחת העיריה של האינטרנט שבאתר הבית בדף להלן, כהגדרתה
 בנוסף וזאת ההתקשרות"), "אמצעי :אלקטרוני(להלן דואר וכתובת פקס מספר דואר, למשלוח כתובת טלפון שתכלול ההחזר, קבלת לשם קשר ליצירת והדרך זה, הסכם
הנכבד. המשפט בית על-ידי שיקבע כפי ואישורו זה הסכם של הפרסום לדרך
 הזכאים זה, הסכם אודות האינטרנט באתר לפרסום הציבור את תפנה ובהם מקומיים עיתונים בשני ב׳, כנספח זה להסכם המצורף בנוסח הודעה תפרסם העיריה כן כמו

ההשבה. ודרך
 פעיל ארנונה חשבון להם אין ואשר שיתופיות) ואגודות עמותות שותפות, תאגידים(חברות, שהם ש״ח, 100 מעל זכות יתרת להם שיש להחזר לזכאים הקשור בכל בנוסף,
 יתרת על בכתב הודעה זה קובץ לפי לכתובת ותשלח העירייה במחשבי להטמיע שניתן כתובות קובץ לקבלת היתכנות לבדיקת המשפטים למשרד תפנה העיריה - בעיריה
שלה. האינטרנט באתר לפרסום זה לעניין מפנה כשהיא לקבלה, הדרך ועל לרשותם העומדת הזכות

 שגגה. ותתגלה במידה לטובתו) או להחזר הזכאי היתרה(לחובת רישום את ולתקן בספריה הרישום נכונות את לבחון רשאית העיריה תהיה בפועל ההשבה ביצוע טרם
 37240- ת״צ כאן ההליך במסגרת לא אולם דין, על-פי לרשותו העומד משפטי הליך בכל לנקוט תוקנה שלו הזכות שיתרת להחזר זכאי יוכל כאמור יתרה תיקון של במקרה

דין. כל פי על העירייה של טענותיה ו/או מזכויותיה לגרוע ומבלי 12-12
 תקוזז/תופחת חובה, יתרת להם שרשומה להחזר לזכאים :הבא באופן בעין, השבה או חובה, יתרות קיזוז/הפחתת של דרך על תבוצע להחזר לזכאים הזכות יתרות השבת
 כרטיס או בנק חשבון זיכוי או שיק, משלוח באמצעות בעין השבה של דרך על העודף יוחזר החובה יתרת על עולה הזכות ויתרת ובמידה החובה, מיתרת הזכות יתרת

 כלל, פעיל חשבון להם ושאין חובה ביתרת אינו שחשבונם להחזר לזכאים ;העיריה אצל המצויים לנתונים בהתאם והכל הבא, הארנונה בחשבון זו יתרה בקיזוז או אשראי,
 אם רק תבוצע פעיל חשבון להם שאין להחזר לזכאים בעין השבה כי מובהר אשראי. כרטיס באמצעות או הבנק חשבון זיכוי או שיק משלוח באמצעות בעין השבה תבוצע

 הארנונה. חשבון זיכוי באמצעות תבוצע ההשבה פעיל ארנונה חשבון להם שיש להחזר לזכאים האמור, אף על הפשרה. הסדר להוראות בהתאם לאתרם העיריה בידי עלה
 או שווה שסכומו דין, על-פי המקומית לוועדה ו/או לעיריה המגיע חובה בתשלום כלשהו חיוב לקבל עתיד להחזר מהזכאים מחברי מי כי לעיריה שהוברר במידה כן, כמו

 ובלבד האמור מהחיוב הפחתה של בדרך ההשבה את לבצע רשאית העיריה תהא להלן, כהגדרתה ההשבה תקופת בתוך זה, הסכם לפי כהשבה לו המגיע הסכום על עולה
הפשרה. הסכם אישור ממועד ימים 60 על תעלה לא בפועל שההשבה

 הענין), ההשבה(לפי ביצוע לפני לפחות ימים 30 פירוט, ישלח ההחזר, ביצוע לגבי העיריה עם קשר שיצר או בעיריה פעיל ארנונה חשבון לו שיש להחזר מהזכאים אחד לכל
 כאמור בהודעה בדוא״ל). ו/או במסרון בנוסף להשתמש רשאית תהא ההשבה(העיריה תבוצע בה והדרך הסכום אודות לו, הנשלחים חיוב שוברי על-גבי או רגיל בדואר

 ההתקשרות אמצעי יפורטו בהודעה בהודעה. המפורטת בדרך ההשבה תבוצע אז כי הזכות, ליתרת ביחס לחדול) אחרת(או לפעול העיריה תתבקש לא עוד כל כי יצוין
 ולפרסום העיריה באתר הבית לדף הפניה וכן זה, הסכם על-פי המגיע קבלת לשם אחרת או עדכנית כתובת או אשראי כרטיס בנק, חשבון פרטי מתן או בירורים לצורך

לעיל. 6 בסעיף כאמור זה פשרה הסכם אודות שם
 חשבון להם אין ואשר לעיל כאמור הידוע וחובת הפרסומים חרף כלשהו קשר איתם נוצר שלא זכאים למעט וזאת להחזר, לזכאים בפועל היתרות השבת את תסיים העיריה
ההשבה"). "תקופת :ולהלן הנכבד(לעיל המשפט בית על-ידי זה הסכם אישור ממועד ימים 180 בתוך פעיל, ארנונה

 ומספר ההשבה מועדי להחזר, לזכאים שהושבו הסכומים את המסכם בתצהיר מלווה דו״ח התובע ולב״כ הנכבד המשפט לבית תמציא העיריה ההשבה תקופת תום עם
 והריבית היתרות סכומי בעיריה, פעיל חשבון להם שאין מאותרים הלא להחזר הזכאים המשלם מספרי את המפרט נוסף דו״ח וכן השבה, שקיבל להחזר זכאי כל של משלם

 בהתאמה). מאותתת" בלתי יתרות "דו״ח ו- ההשבה" "דו״ח :ההשבה(להלן אי וסיבת זה, להסכם בהתאם זכאים הם להם
לעיל. כאמור חובה יתרת על ריבית בגין השבה שקיבל קבוצה חבר לכל ביחס שהושבה הריבית סכום את בנפרד יפרט ההשבה דו״ח

דין בית מעשה
 כלשהי מסיבה אם ואולם, דין. בית מעשה ומהווה להשבה, בקבוצה חבר של זכותו את מאיינת זו פשרה הסדר נשוא ההשבה הסדר במסגרת זכות יתרת של השבה קבלת
 יהיה והוא להשבה, זכותו בדבר דין בית מעשה מתקיים לא שמו, על תיוותר היא כאן, ההשבה הסדר במסגרת הוחזרה לא בקבוצה חבר של שמו על הרשומה הזכות יתרת
 להחזר, הזכאים ברשימת נכלל ואינו השבה בעבר קיבל אשר קבוצה חבר כי מובהר כן כמו לכך. בקשר פרטני בהליך לנקוט או להשבה פרטנית בדרישה לעיריה לפנות רשאי
 שתבחן לעירייה לפנות רשאי יהיה כלשהי, בדרך לו הושבה לא והיא קיימת, זכות יתרת כנגדה קוזזה שלא שעה חובה יתרת בגין פיגורים ריבית לעירייה שילם ואשר

 בצירוף קרן שהינה כאמור, ההשבה אופן את לשנות בכדי זה בסעיף באמור אין כי יובהר ביתר. שנגבה הריבית הפרש יושב נכונות, הן כי יתברר ואכן ובמידה טענותיו
 בלבד. הצמדה

טרחה ישגר גמול
הפשרה. הסדר אישור אחרי המשפט בית לפני זה בעניין יטענו והם וגמול, לשכ״ט בנוגע להסכמות הגיעו לא הצדדים

התובעיס מקבוצת ויציאה הפשרה להסגס התנגדות
 להסכם מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך בכתב, המשפט, לבית להגיש רשאי דין, לפי לפיכך הזכאי אחר אדם כל או הקבוצה, על הנמנה אדם

הפשרה.
 הסכם יחול שעליה מהקבוצה לצאת לו להתיר זו, הודעה פרסום מיום ימים 45 תוך המשפט, מבית לבקש רשאי הפשרה, הסדר עליו יחול כי מעוניין אינו אשר קבוצה חבר

פשרה.
פשרה בהסכם עיון

 כן, בלוד המחוזי(מרכז) המשפט בית במזכירות לעיון עומד נספחיו על הפשרה הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם ותנאי הוראות כל את ממצה אינו זו הודעה נוסח
 077-5558582:פקס ; 03-6326000:טל׳ 6744830 - מיקוד אביב, תל 2 המאור מנורת ברחוב במשרדו מוסקוביץ עדי עו״ד התובעת ב״כ אצל מראש, בתיאום
המשפט. נט שבאתר הייצוגיות התובענות בפנקס הפשרה בהסכם לעיין ניתן כן כמו .Adi@ma-lw.co.il דוא״ל
שומת

הפשרה. שבהסכם ההוראות יקבעו זו, בהודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה בכל המחייב. הוא נספחיו על הפשרה הסכם של המלא הנוסח )1
להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן )2

גליזר דביר עו״ד מוסקוביץ, עדי עו״ד אילוביץ אשר עו״ד
התובעים ב״כ הגתבעת ב״ג

הערה



