
 

 כב' השופטת מיכל נד"ב מבית המשפט המחוזי )מרכז( דחתה בקשה לאישור תובענה כייצוגית

 "התאגיד" או –וביוב בע"מ )להלן מים אזורי לתאגיד  -מיתב , כנגד ר"(בקשת האישו" –)להלן 

גבית דמי הקמה על מרפסות מקורות ומרפסות לא על חדילת  הודיע שהתאגידלאחר  ,("מיתב"

 .מקורות

, 2001-א"תשס, חוק תאגידי מים וביובל 101-103עמדו הוראות סעיפים  ברקע בקשת האישור,

לצורך , כללים לחישוב ולהטלת דמי הקמהלקבוע  הממשלתית המים מועצת רשותאת שמסמיכות 

כללי תאגידי הותקנו , לסעיפים אלה בהתאם .ה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים וביובהקממימון 

דמי הקמה במסגרתם נקבע ש, 2015-ה"תשע(, דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב) מים וביוב

בנייה )חישוב שטחים ואחוזי  תקנות התכנון והבנייההמחושב לפי  יחושבו לפי שטח הבניה

השטח , הינו "שטח הבניה כאמור. חניה , למעט שטחי מרתף1992-בתכניות ובהיתרים(, התשנ"ב

שלפיו יחושב סכום דמי ההקמה שיוטל על בעל הנכס בעת אישור בקשה להיתר בנייה הוא שטח 

כשטח שירות ולמעט שטחים שלא נמנים הבנייה שאושר במסגרת היתר בנייה כשטח עיקרי או 

 ".עם השטח שהותר לבנייה

שמש, חלקן מקורות וחלקן לא, מרפסות  7למגורים, בכללה ביקש לבנות הגיש בקשה להיתר בניה שמזור 

 , שחושב בין היתר בהתייחס לשטח המרפסות.לשלם דמי הקמה ,תנאי לקבלת ההיתרנדרש כ

מהוות שטח המרפסות אינן  ,שניתן למזור בהיתר הבניה לבנייההמבוקשים אלא שבהתאם לטבלת השטחים 

מזור שילם את דמי ההקמה תחת מחאה והגיש בקשה לאישור  "אחר".שטח תחת  סווגושירות, אלא עקרי או 

 מיתב. תובענה כתובענה ייצוגית כנגד 

 24 -ו, בכל מי שהמשיבה גבתה ממנכ"בבקשת האישור בשמה הוגשה הבקשה לאישור הוגדרה שהקבוצה 

החודשים שקדמו להגשת הבקשה, דמי הקמה, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות 

בגין שטחי גזוזטראות ו/או מרפסות שאינן מנויות בשטח שהותר  2015מים ולמערכות ביוב(, תשע״ה 

 ". לבניה, כשטח עיקרי או שטח שירות, בהתאם להיתר הבניה שניתן לנכס

דמי הקמה בגין מרפסות שלא חיוב לא הטיל  לרוב, טעויות בודדותלמעט ש, בין היתר טען התאגיד מצידו

 ,דמי ההקמה שנגבו בגין מרפסות הינם שולייםש ;נכללו כשטח עיקרי או שטח שירות בהיתר הבנייה

, למען הונחו עובדיו ,עוד טרם הגשת בקשת האישורשבעקבות מספר הליכים משפטיים שננקטו כנגדו, ו

דמי תוך שמירה על זכותו לחזור ולגבות  –מרפסות  שטחי עבור דמי הקמהשלא לגבות באופן גורף  הזהירות,

  דין.בנסיבות העניין על פי ככל שחיוב שכזה יהיה מותר הקמה בגין שטח מרפסות, 

 , ויצרה למעשה חדילה בפועל, בתוך6.8.19נחייה זו יושמה החל מיום הבהתאם, נטען על ידי מיתב ש"

 ".חוק תובענות ייצוגיות)ב( ב9מסגרת הזמן הקבועה בסעיף 

, חוק התובענות הייצוגיותל 9בהתאם לסעיף כב' השופטת נד"ב ראתה בהודעת מיתב כהודעת חדילה 

  .2006-תשס"ן

 טרם ניתנה החלטה בסוגיית הגמול ושכר הטרחה.  בהתאם, נדחתה בקשת האישור.

   

 
 האם 

 
 

 
 

 

שטח עיקרי כבהיתר הבניה לא נכללים שטחים ש בגיןאיסור על חיוב בדמי הקמה 
 שטח שרותכאו 
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