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 לפי פקודת ביזיון בית המשפטבקשה 

 

 ( לפקודת בזיון בית המשפט1)6בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו על פי סעיף 

זאת מן ככתבו וכלשונו ו 16.7.2019עד אשר תחל לבצע את פסק הדין מיום  קנס יומי הולכוף על המשיב

 הטעמים כדלקמן:

 

 בפסק הדין הוגדרה הקבוצה הייצוגית באופן הבא: .1

"כל תושבי העיר רעננה אשר בסך השטח לצרכי חיוב בארנונה בו הם מחויבים עבור 

בתי מגוריהם )מכל סוג שהוא(, נכללים שטחים מקורים אשר אינם סגורים בשלושה 

 קירות לפחות )דוגמת ש.מ.מ. או כניסה מקורה(".

בטענות לפיהן המשיבה )מאות( תושבים רבים מ "מאז ניתן פסק הדין פונים למשרד החף האמור, חר .2

 איננה מוכנה להשיב להם את כספם. 

שטחי מרפסות שאינן תחומות בשלושה קירות, משיבה מסרבת ליישם את פסק הדין ביחס להכי  מתברר, .3

  ."קיר"מעקה נחשב  בטענה כי למרפסות יש מעקה ולפרשנותה
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להשיב את תשלומי הארנונה בגין סירבה  הפרה המשיבה את פסק הדין באופן בוטה כאשר בתחילה .4

 הודעת המשיבה אשר נשלח לחברי הקבוצנוסח הדוגמא ל. להלן קשיח ואטוםמרפסות התחומות במעקה 

 :באותה העת

צדדים  3-מרפסות מקורות בבתים משותפים התחומות מ -"נזכיר כי לפרשנות העירייה

אבן, בטון, זכוכית, פלסטיק וכיו"ב, -ת, לרבומכל חומר קשיח ואטוםלפחות במעקה בנוי 

 קירות לכל דבר ועניין ולכן שטחים אלה חייבים בארנונה.  3 -נחשבות לשטחים התחומים ב

להלן דוגמאות למרפסות התחומות במעקה זכוכית, אשר העירייה מפרשת כ"קיר" ומסרבת ליישם את 

 פסק הדין לגביהן:

  

 

. שהיא עצמה המציאה "הקריטריונים"עוד יותר את זמן רב והמשיבה החליטה להחמיר  לא חלף .5

ללא קשר לסוג המעקה.  –פסק הדין לא יוחל ביחס למרפסות בכלל באופן שרירותי כי החליטה ה המשיב

"לכל דבר  -"קיר" לשיטתה שאינו אטום, נחשב  כי גם מעקה ברזלשינתה את פרשנותה וקבעה המשיבה 

 .)כלשונה( ועניין"

 לחברי הקבוצה:כיום שנשלח  המעודכןההודעה להלן נוסח 

, מכל חומר צדדים במעקה בנוי 3 -"בדיקת המדידה מעלה כי מרפסות אלו סגורות לפחות ב

ל עקירות לכל דבר וענין ולפיכך שטחים אלה אינם זכאים,  3 -נחשבות לשטחים התחומים ב

 פי פרשנות העיריה, בהשבה בהתאם לפס"ד".
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מות במעקה ברזל שאינו אטום, אשר העירייה מפרשת כ"קיר" ומסרבת להלן דוגמאות למרפסות התחו

 ליישם את פסק הדין לגביהן:

  

 

 

 1נספח  מסומנות – המשיבה לחברי הקבוצהששיגרה ** מצורפות דוגמאות להודעות 

המשיבה המציאה קריטריונים מוזרים התנהלות המשיבה מהווה הפרה בוטה של פסק הדין!   .6

 ייחשב "קיר". או זכוכית כך שגם מעקה ברזל  –להרחיב את המונח השגור "קיר" ה באמצעותם החליט

בדרך זו צמצמה המשיבה את פסק הדין באופן ניכר ורבים מחברי הקבוצה מוצאים עצמם חסרי אונים, 

 לכפות על המשיבה להשיב להם את כספם.בידיהם שום אמצעי שיאפשר להם מבלי שיש 
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יבה מלמדים, כי אף היא איננה באמת מאמינה בטענתה המופרכת לפיה תשריטי המדידה שעורכת המש .7

 מעקה ברזל/זכוכית נמוך נחשב קיר. 

ניתן להיווכח, כי המודדים מטעם המשיבה מסמנים קיר באמצעות קו רציף ואילו מעקה נמוך מסומן 

 תוך ציון גובה המעקה. -באמצעות קו מקוטע 

 

 2נספח  רצ"ב ומסומנים פסק הדין לאחרשנערכו  לדוגמא תשריטי מדידה** 

 

 מעולם לא היתה מחלוקת שמרפסות כלולות בתביעה הייצוגית -למען הסר ספק 

סירוב המשיבה ליישם את פסק הדין ביחס לשטחי מרפסות מהווה ליקוי מאורות ממש. מדובר  .8

ה טענה לפיה נוהל ההליך דנן, מעולם לא הועלתבו עשור הבהיתממות חסרת תום לב, שהרי לאורך 

 :נכללות בסך השטחים להשבה. להיפך מרפסות אינן

( בו טענה המשיבה במפורש, כי ידוע 25.11.2013הוגש ביום ) כתב ההגנהבית המשפט הנכבד מופנה אל 

(. טענות 20, סעיף 17, סעיף 14סעיף לה שהתביעה כוללת את שטחי המרפסות המקורות )ראי לדוגמא 

 (.35ראי לדוגמא סעיף  – 7.4.2013בה )הוגשו ביום אלו חזרו גם בסיכומי המשי
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, כי טענת המשיבה לפיה לא ידעה גם תכתובת שהועברה בין הצדדים לאורך השנים הרבות ממחישה

לצורך הדוגמא מופנה בית המשפט הנכבד להודעת דוא"ל  .איננה אמתשהמרפסות מהוות חלק מהתביעה 

י היא עומדת על הגנתה בתיק ובה נכתב כך )ההדגשה , בה הודיעה כ24.11.2013מטעם המשיבה מיום 

 איננה במקור(:

"העירייה החליטה שאין היא יכולה להשלים עם משמעות קבלת ההחלטה לאישור 

שמשמעותה אי חיוב של שטחים נרחבים כגון ר.נ.( באופן גורף,  –התביעה כייצוגית 

 .ההגנה בדרך אליך"... ולכן כתב כניסות מקורות ומרפסות פתוחות מקורות וכיו"ב

 3נספח רצ"ב ומסומנת  24.11.2013** הודעת הדוא"ל מיום 

לה ידוע הודתה המשיבה מפורשות, כי  18.6.14מנהלת אגף הכנסות בעיריית רעננה מיום תצהיר גם ב

 .מרפסות מקורות מהוות שטחים הכלולים בתביעה דנן ככל שהם אינם תחומים בשלושה קירותש היטב

 ו בסך השטחים אשר נמדדו על ידה.שטחים אלו נכלל

 

יתרה מכך, במסגרת הערעור בבית המשפט העליון טענה המשיבה כי אין להחיל את פסק הדין על שטחי  .9

 .ערעורה נדחהואולם כידוע  –מרפסות 

בעניין זה מופנה בית המשפט הנכבד לטענות העירייה בערעור, כפי העולות מפרוטוקול הדיון בבית 

 (.36-38שורות  7, עמ' 15-17שורות  9, עמ' 5שורה  3, עמ' 18-19שורות  2י עמ' המשפט העליון )רא

כב' הנשיאה חיות הקשיבה קשב רב לטענות העירייה ואף תהתה, מדוע לגישת העירייה מרפסות לא 

(. ולאחר מכן אף הסיקה כי פסק 20שורה  4יכולות להיכנס תחת השטחים שנקבעו בפסק הדין? )ראי עמ' 

 (.32-33שורות  4מתייחס למרפסות )ראי עמ'  הדין אכן

שנים המחוקק לא  30במשך הואיל וכב' הנשיאה חיות אף התייחסה לסוגיית הבניה הרוויה והדגישה, כי 

במקום בניה צמודת קרקע עוברים לבניה ששינה את נוסח החריג שבצו, על אף ידיעתו שהעיר מתפתחת ו

 לפרוטוקול(.  23-25שורות  11)ראי עמ' . , הרי שהמשמעות היא שהחריג חל גם על שטחים אלורוויה

)אשר המשיבה הסתירה  1986כב' הנשיאה חיות אף בחנה את הפרוטוקול שהציגו המבקשים משנת 

 (:23, 10-11שורות  11בהליך דנן והוסף בהליך הערעור כראיה חדשה( והגיעה למסקנה הבאה )ראי עמ' 

 תוב, מועצת העיר מאשרת את השינויים שבוצעו על ידי מועצת העיר. יש החלטה."כ

 לא היה צריך לדון כי כבר החליטו בניסוח גורף. כל שטח שאינו סגור משלושה צדדים."

 "פה מדובר בשטחים של בניה רוויה".
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תחומים כלומר, בית המשפט העליון היה מודע לכך שפסק הדין חל גם על שטחים מקורים שאינם 

 וחרף זאת דחה את ערעור העירייה על כל חלקיו.  –בשלושה קירות בבנייה רוויה 

למרבה הצער, גם לאחר דחיית ערעור העירייה, ממשיכה זו בסירובה ליישם את פסק הדין כפי שהיא 

 .מחוייבת לעשות

 4 נספחן רצ"ב ומסומפרוטוקול הדיון בבית המשפט העליון ** 

  5 נספחנת רצ"ב ומסומ 1987וקול מועצת העיר משנת פרוט -הראיה הנוספת ** 

 

 רעננה בגין שטחים העיר כל חיוב ארנונה שנגבה מתושבי –פסק הדין ברור ונהיר מאין כמותו לסיכום,  .10

דינו השבה. כך נכתב בפסק הדין וכך על המשיבה  –לפחות  קירות בשלושה סגורים אינם אשר מקורים

 פרה בוטה של פסק הדין על כל המשתמע מכך.סירובה לעשות כן, מהווה ה לפעול.

 

  פקודת ביזיון בית המשפט לפינקציה ס

של חברה מתוקנת, המכבדת ערכי יסוד. תכליתה  ציות להחלטות בית משפט הוא תנאי ובסיס לקיומה .11

 לפקודה, לכפות ציות להוראות בית משפט. 6של הוראת סעיף 

במטרה מכוונת לחמוק מיישום פסק הדין ככתבו  ,פרשנות משלה לפסק הדיןהמשיבה דנן יצרה במקרה  .12

 ציבור תושבים גדול.כלפי ו לצמצם באופן משמעותי את תחולתווכלשונו 

אם לא די עינוי הדין של תושבי העיר משך עשר שנים, ממשיכה כעת המשיבה במלחמת התשה ממש  כך,

 כנגדם ומיתממת בחוסר תום לב, כאילו היא איננה מבינה את פסק הדין.

 זו מחייבת מתן סנקציה על פי פקודת ביזיון בית המשפט.התנהלות 

מחייב שהחלטות ופסקי דין יקוימו והאינטרס הציבורי הוא שהציבור ידע שהחלטות  הסדר הציבורי .13

 1613/05"פ עראי  שיפוטיות מבוצעת הלכה למעשה והליכים שקוימו בבית המשפט לא יתנהלו לשווא,

 :מסיקה נ' יצחק בראשי

זו נאה "הפרת צווים של בתי המשפט פוגעת באינטרס הפרטי של הצד הזוכה, ולשם מניעת פגיעה 

לפקודה. אך אי קיום של צווים שיפוטיים פוגע גם בציבור כולו, במעמדה של הרשות  6הוראת ס' 

 השופטת, ובתשתית החברתית המביאה לכיבוד החוק...".

 

יש לפרש את פסק הדין באופן שונה מהאמור בו, מהווה לפיו  –פסק דין, גם אם באופן מיתמם הפרת  .14

 מסר שלילייש בה כדי להעביר מקומית בישראל, רשות המשיבה, התנהלות ביזוי של החלטה שיפוטית. 

  .ומערכת המשפט כיבוד החוקחובת באשר ל לציבור גדול

 לערער את סדרי המשפט ואין להשלים עימה. המשיבה יש כדי מצד  זו בהתנהלות
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  :נ' מדינת ישראל סעיד נאיף 11920/04רע"פ  -ייניש ב' בדבדימוס כב' השופטת לדוגמא את דברי ראי 

"יש לראות בחומרה רבה את הפרת הצווים השיפוטיים שניתנו נגד המבקש. אי אכיפה של צווים 

שיפוטיים היא הפרה בוטה של החוק והיא עולה כדי ערעור סדרי המשפט החיוניים לקיומה של 

 חברה תקינה ועם התנהגות כזו אין מערכת אכיפת החוק יכולה להשלים".

 

 תחולת פקודת ביזיון בית המשפט על רשות מקומית

 . 1967-דרך המלך לאכיפת החלטות של בית משפט עוברת דרך חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז .15

לחוק ההוצאה לפועל קובע כי  7נגד רשות מקומית, כאשר סעיף עסקינן בפסק דין כ אלא שבמקרה דנן

כמו כן, מדובר בפסק דין בתביעה ייצוגית, כך שברור  דיני ההוצאה לפועל לא יחולו על פסקי דין כנגדה.

כי אין אפשרות לנהל הליך פרטני בעניינו של כל חבר קבוצה בהליכי הוצאה לפועל, גם אם הדבר היה 

 אפשרי בחוק. 

בתיק לציית לפסק הדין המשיבה  לכפות עלבה ניתן לפעול על מנת דרך אחרת שום  למעשהאין  לפיכך,

  לפי פקודת ביזיון בית המשפט.קשה דרך של בבמלבד דנן 

 

ראי בעניין זה  פקודת בזיון בית משפט על המדינה ואורגנים שלה.המשפט הכירו באפשרות של החלת בית  .16

 :ווג'מיש נ' שר הפנים דומברובסקי 1293/04עתמ )ת"א( 

הנה כי כן, מקום בו ניתן לאתר באמצעים סבירים, זהות המפירים של הצו, לא יהסס בית "

   "המשפט ליישם את הוראות הפקודה, בנסיבות המתאימות, אף על אורגנים של המדינה.

 :, ארפד לורינץ נ' יו"ר ההוצאה לפועל חיפה ואח'40/63בג"צ ראי גם 

פסק דין של בית דין מוסמך  בארץ יושם לאל על ידי כך שהחייב יעשה דין "לא נוכל להרשות ש

לעצמו וללא כל סיבה חוקית יסרב לקיימו מפני שלא נוח לו לקיימו. ...פסק דין של בית משפט 

 גבר". –מוסמך אינו פיסת נייר לצור על פי צלוחית. ...אין להרשות מצב שכל האוחז ביד 

במועצת עיריית ירושלים ואח' נ' השר לענייני דתות וראש הממשלה  , סיעת מרצ4247/97 צבג"וכן 

 :ויו"ר ועדת השרים שלפי חוק שירותי הדת היהודיים

"על כל אלה נאמר אנו: אם כך ינהג בעל שררה בצו בית משפט ובהתחייבות שהוא נוטל על 

? והשאלה  עצמו, מדוע לא כך ינהג אחד העם ? הנאמר כי ממנו, מן השר, יראו וכמותו יעשו

נפש לחנך את ילדיו כי -תתיצב בדרך ולא תניח לנו לעבור על פניה: מניין ישאב אב עוז ותעצומות

המלך ? והשאלה שאלה. תשובה -המלך, אם יראו אותו הולך בדרך שאינה דרך-ילכו בדרך

 לשאלה לא מצאנו".

-כבעל דין(, תשי"חלחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי )המדינה  2עקרון השוויון, הטבוע בסעיף "

, הוא אחד מערכי היסוד של השיטה. החובה המוטלת על רשויות המדינה לכבד את צו בית 1958

 "המשפט, אינה קלה ולו בנוצה, מזו המוטלת על היחיד.
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 סיכום

 פסק הדין בתיק דנן ברור ונהיר.  .17

 אך היא בחרה להתחכם בחוסר תום לב משווע.  –פסק הדין ברור ונהיר גם למשיבה 

היתממות המשיבה כעת, לפיה לפרשנותה אין להחיל את פסק הדין על שטחי מרפסות, איננה ראויה 

 תוך עשיית דין עצמי.פסק הדין זילות בשיש בה משום בהתחכמות בדובר  בלשון המעטה.

נתונה החלטות שיפוטיות החובה ליישם לפיו  ,כדי לשדר מסר שלילי לציבור גדולהמשיבה יש בהתנהלות 

 לא אמורה לנהוג רשות מקומית בישראל.  ךכ תוצאה קשה אשר אסור להשלים עימה.במדובר לפרשנות. 

פסק תיישם את תודיע לאלתר, כי את דרכה הקלוקלת ותשנה המשיבה בקשה זו  בעקבותשלקוות יש  .18

ותבחר ככל  .ביחס לשטחי המרפסות שאינן תחומות בשלושה קירותלרבות  – הדין ככתבו וכלשונו

( לפקודת 1)6קנס כספי, בהתאם לסעיף יה מתבקש בית המשפט הנכבד לכוף עלהמשיבה לנהוג אחרת, 

 .מפורט ברישא, כבזיון בית המשפט, בגין כל יום עיכוב בביצוע פסק הדין

 
 
 

                                                     _____________ 
 רועי נחום,     עו"ד                              

   מבקשיםה    ב"כ                       


