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 :טענות העותרת

 

אשר הלך )כי בעלה המנוח , נודע לה, 7005בסביבות שנת , לטענת העותרת ביום בהיר .7

בגין ( 76.1.01ום נכון לי)₪  671,650.17חייב למשיבה סך של , (77.2.02לעולמו ביום 

וכי המשיבה שיעבדה לטובתה נכס מקרקעין בבעלות , מים וביוב, חובות ארנונה

ופתחה , "(פקודת המיסים: "להלן) 8651 -ד "תשל, (גביה) פקודת המסיםהמנוח מכוח 

 .על בסיס השעבוד שנרשם( 6-06-58778-08 'א מס"ת)כנגדו תיק הוצאה לפועל 

 

הנכס הושכר . לערך 8650כי המנוח רכש את הנכס בנשוא ענייננו בשנת , העותרת טענה .2

בהן שולמו חשבונות הארנונה , שנים 87תחילה לבעליה של חברת צעצועים למשך 

הושכר הנכס לשוכרים שזהותם אינה ידועה כיום , לאחר מכן. באופן שוטף כסדרם

 1.1.7000ביום . 7000אשר עזב את הנכס בשנת , פלש לנכס פולש 8661בשנת . לעותרת

. וזה טיפל בהשכרתו, לטפל בענייני הנכס, עזריאל אדוט, מילא המנוח את ידיו של בנו

שאף שילם את חשבונות הארנונה , הושכר הנכס למר מרדכי יוסף 81.88.07ביום 

אשר שוכר את , למיכאל שפוליאנסקי הושכר הנכס 71.88.01כאשר ביום , כסדרם

והתגורר , עבר המנוח להתגורר בארצות הברית 8665כי בשנת , יצוין. הנכס עד היום

 . 77.2.02בה עד יום מותו 

 

המנוח לא קיבל כל הודעה לתשלום חוב כלשהו בגין הנכס , למיטב ידיעת העותרת .1

העותרת . משך כל חייו בהיותו אדם ישר ומסודר, היה דואג לשלמו, אחרת, שבנדון

, עזריאל אדוט, משהגיע ארצה בנה, 7005ל אך בשנת "כי נודע לה על החוב הנ, הצהירה

המלמדים על , על ידי המשיבה, בלשון העותרת, "אינם ברורים"ונמסרו לו מסמכים ש

, התיישן, ולפיכך - 8668שנוצר לפני , ₪ 171,167בסך , לכאורה, קיומו של חוב

 . כגירסתה

שלחה העותרת באמצעות בא כוחה מכתב למשיבה לביטול החוב הנטען  87.2.01ביום 

 . לגישתה, מבלי שטענותיה קיבלו מענה לגופו של עניין, אשר נענה בדחייה, והמוכחש

 

כי המשיבה לא הייתה רשאית לנקוט בהליכי גבייה , טוענת העותרת, לגופו של עניין .7

משהחוב בנשוא ענייננו , פקודת העיריותאו 8ו( גביה)מנהליים על פי פקודת המיסים 

טוענת , לחילופין. משך שנים רבות, ולא ננקטו הליכי גביה קודם לכן, שנוי במחלוקת

, כי אף אם ייקבע כי המשיבה רשאית הייתה לנקוט בהליכי גבייה מנהליים, העותרת
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לגישת . אשר התיישן זה מכבר ולא ניתן לגבותו, בחוב מוכחש, רי שהמדובר ממילאה

והשתהותה זו עולה לכדי , המשיבה שקטה על שמריה משך שנים ארוכות, העותרת

לאחר ששנים לא פעלה , חוסר תום לב משמבצעת היא היום הליכי גבייה מנהליים

 .והיםוזה צבר ריביות והפרשי הצמדה בסכומים גב, לגבייתו

 

 . אדוק עתה בטיעוני הצדדים .6

 

 :חזקת התקינות המנהלית

 

חוב הארנונה שבמחלוקת הינו משנת . המנוח הינו בעליו של הנכס שבנשוא ענייננו .5

ח תיעוד מצב החשבון של הנכס "את דו' המשיבה הציגה בתגובתה בנספח ח. 8617

ועד ( לום משנים קודמותכאשר ישנן יתרות חוב לתש) 8668בנשוא ענייננו החל משנת 

 . היום

   

או תזכורת כלשהי עד 8כי המנוח מעולם לא קיבל חשבון לתשלום ו, העותרת טענה .1

קובע  פקודת העיריותל 281סעיף , עם זאת. בה נודע לבנם על החוב 7005לשנת 

 :כדלקמן

 

 פנקסים ראיה לכאורה  .850" 

פנקסים הנחזים ככוללים ארנונה שנקבעה או שומה שנעשתה לפי 

כראיה לכאורה על קביעת  -בלי כל ראיה אחרת  -הפקודה יתקבלו 

 ".הארנונה או על עשיית השומה ועל תקפן

 

כי לצידן של פעולות הרשות עומדת , הלכה היא מלפני בית המשפט העליון, בנוסף .6

כי הרשות , נקודת המוצא הינה, רוצה לומר. המנהלית( החוקיות)ת חזקת התקינו

והנטל לסתור חזקה זו מוטל על כתפי המבקש , המנהלית פעלה באופן חוקי ותקין

כי לשם הרמת נטל ראייתי זה לא די בקיומה של תחושה , כבר נקבע. לעשות כן

בדתית לטענה אלא יש להניח תשתית עו, המבוססת על השערות והנחות בלבד, בעלמא

; 87.88.06מיום  ,[פורסם בנבו] עיריית הרצלייה' ד גדעון אליאב נ"עו  8061166מ "בר]

חזקה זו חלה , ויודגש[. 71, (8)ד מה"פ', אח 77-שר האוצר ו' ד דקל נדו  8601766צ "בג

עיריית ' רוסיניק נ 81777ץ "בג: ראה לעניין זה]אף על פעולותיה של הרשות המקומית 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים נ 8678811א "ע; 557' בעמ, [5] רעננה

 [. 157' בעמ, [1]ברעלי 

 

ולא סתרה העובדה לפיה המשיבה , בענייננו העותרת לא עמדה בנטל המוטל עליה .80

הן , וטףפעלה ושלחה לאורך כל השנים את חיובי הארנונה ותזכורת תשלום באופן ש

והן לכתובת המגורים של המנוח כמצוין ברישומי משרד , לכתובת הנכס בנשוא ענייננו

 .הפנים

 

העירייה ביססה טענתה על חוב העותרת לעירייה על רישומי מחשב , הנה נא .88

 . 8668משנת , המצביעים על פניית העירייה לבעל הנכס לאורך שנים

 . להוות ראיה לכאורה לקיום החוב הנטען יש בכוחה, חזקת התקינות עומדת לעירייה

, מנהלי או התראתי, משפטי, העובדה שהעירייה דממה במקומה ולא נקטה בצעד, ברם

יש בה לסייג עוצמת הראיה  –לאורך עשרות שנים , הנטען על ידה, לגביית החוב

 . שהינה מותחמת ומוגבלת, לכאורה של החוב

 

 :התיישנות

 

עד אשר חלפה תקופת ההתיישנות , ה השתהתה בפעולותיהכי המשיב, העותרת טענה .87

 .הינה מושתקת ומנועה לפעול היום, ולפיכך -המוכחש כשלעצמו  -לגביית החוב 

 

 : קובע כדלקמן 8671-ח"תשי, חוק ההתיישנותל 7סעיף  .82

 

ואם הוגשה , כל שהיא נתונה להתיישנותתביעה לקיום זכות "

לא , תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת התיישנות

אך אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל , יזדקק בית המשפט לתובענה

 ".את הזכות גופה

 

כהן ' השו' ציין כב 206( 7)כח; מ"לברט ובניו בעא' מוריס בנין נ 858777א "עב

 :כדלקמן

 

היא דיונית , 5510-ח"תשי, חוק ההתיישנותכידוע ההתיישנות לפי "

אין בהתיישנות "לחוק  0וכפי שנאמר בסיפא לסעיף , ולא מהותית

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201188/92
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
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מעצם מהותה התיישנות דיונית ". ות גופהבלבד כדי לבטל את הזכ

. ואין היא יכולה לשמש כעילת תביעה, היא טענת הגנה בלבד

שחייב רשאי להגיש תביעה נגד , השקפתו של השופט המלומד

 דין הצהרתי שהחוב -הנושה למתן פסק

הופכת את ההתיישנות לפי , התיישן ושאין הנושה רשאי לגבותו

. של החוק 0ת בניגוד להוראות סעיף ועומד, החוק מדיונית למהותית

שאם , קבע המחוקק את התוצאה של ההתיישנות והיא 0בסעיף 

הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה וטען הנתבע טענת "

זאת היא התוצאה ". המשפט לתובענה-לא יזדקק בית, התיישנות

הגשת  -כן תנאי מוקדם להעלאת טענת ההתיישנות הוא -על; ותו לא

אין טענת , באין תובענה כזו. ביעה שהתיישנהתובענה על ת

 ".התיישנות

 

אינה מוחקת או מבטלת את  -קיומה של הזכות הדיונית  -עצם ההתיישנות , לאמור .81

שמורה למשיבה , אשר כך. הזכות המהותית -עצם קיומו של החוב כלפי המשיבה 

י גבייה אחרים כי אם באמצע, זכותה בדין לגבות את חובה שלא על דרך הגשת תובענה

הרי שהמשיבה רשאית הייתה לפעול , משלא בוטל או פקע החוב. שהוענקו לה בדין

 . כפי שנעשה במקרה דנן, ולא למחול עליו, לגבייתו כדין

טענת ההתיישנות יכולה הייתה להואיל לעותרת רק מקום בו המשיבה הייתה מגישה 

מקום בו נקטה הליכי גבייה , ואין בכוחה להואיל בידיה, תביעה כנגדו לבית המשפט

 .מנהליים כדין

 

 . טענת התיישנות נדחית בזה, אשר כך .87

 

 :הליכי גבייה מנהליים

 

 . כי נקיטת הליכי גביה מנהליים בענייננו אינם כדין, העותרת טענה .86

 

 הליך הגבייה המנהלית מסמיך הרשות המנהלית לגבות תשלומי חובה הקבועים  .85

 . בחוק ללא צורך בפנייה לבית המשפט
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מסמיכה את הרשות המנהלית לגבות חוב המגיע לרשות על פי ( גביה) פקודת המסים

 . דין

י שר האוצר מתוקף סמכותו "בה פורסמה ע, 7000אמצעי גביה זה הוענק לרשות בשנת 

ארנונה כללית ותשלומי חובה ( )גביה)אכרזת המיסים , לפקודת המיסים 7עיף לפי ס

 . 7000 -ס "התש, (הוראת שעה( )לרשויות המקומיות

אכרזת המיסים הינה החלת פקודת המיסים על גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח 

: כאשר, ועל תשלומי חובה המגיעים לרשות על פי דין, חוק ההסדרים במשק המדינה

הרשויות , לאמור". החובות לרשות המקומית יהיו מס כמשמעותו בפקודה"

המקומיות יכולות לנקוט מכוח אכרזה זו בכל האמצעים לגביית חובות המנויים 

 (. גביה)בפקודת המיסים 

 

אשר עומדים , טיח את גבייתם הסדירה של תשלומי חובהתכלית החקיקה הינה להב

הגנה על זכויות משלמי המסים שומרי , כמו גם, בבסיס פעילות הרשויות המנהליות

 . החוק

וחוסר יעילותם של מנגנוני הגבייה , על רקע אי תשלום חובות ארנונה לרשות, כל זאת

 .שהועמדו בידי הרשות עד כה

 

בנק ' עיריית ראשון לציון נ 8088865א "עופטת חיות בהש' יפים בנקודה זו דברי כב

 :כדלקמן 87.87.07מיום  ,[פורסם בנבו] ',מ ואח"הפועלים ע

 

על גביית ארנונה  פקודת המסיםהאכרזה המחילה את הוראות "

באה על רקע משברים , ותשלומי חובה מוניציפליים נוספים

תקציביים חמורים שפקדו את השלטון המקומי בישראל בשנים 

האחרונות ולאחר שחוסר יעילות בגביית הארנונה ותשלומי החובה 

אותרה כאחת הסיבות המרכזיות למשברים תקציביים , האחרים

להקל על הרשויות המקומיות את , אפוא, זה נועדההאכר. אלה

, גביית החובות בהעמידה לרשותן שורה של אמצעים מרחיקי לכת

אך , חוק ההוצאה לפועלהדומים במהותם להליכי גביה מכוח 

ראוי להזכיר כי . הפעלתם אינה מותנית בקיומו של חוב פסוק

פקודת וכן  (פקודת העיריות: להלן[ )נוסח חדש] פקודת העיריות

היקנו לרשויות המקומיות עוד קודם לאכרזה  המועצות המקומיות

סמכויות גבייה מינהליות מסוימות בכל הנוגע לתשלומי ארנונה 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/262_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/262_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201167/01
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/262_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_247.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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: לגבי ארנונה ומים, ראו)וחובות בגין אספקת מים והיטלי ביוב 

לפקודת המועצות  55עשר לפקודת העיריות וסעיף -פרק חמישה

, (ביוב) חוק הרשויות המקומיותל 81סעיף : יובולגבי ב; המקומיות

', כרך ב)דיני רשויות מקומיות , וינוגרד' א: עוד ראו. 5590-ב"תשכ

הניסיון הוכיח כי , אולם(. 150-957, (5550, מהדורה חמישית

תרמו לגבייה יעילה של החובות המגיעים סמכויות אלה לבדן לא 

 ".לרשויות המקומיות מידי תושביהן

 

מסמיך אף הוא את הרשות , [נוסח חדש] פקודת העיריותפרק חמישה עשר ל, ועוד

עיקול , נקציות כגון תפיסהלרבות שימוש בס, המקומית לגבות חובות ארנונה מנישומים

 :לפקודה מורים כדלקמן 206-ו 206סעיפים , כך למשל.  ועוד

 

אם סכום המגיע לחשבון ארנונה שהוטלה לפי הוראות . 879"

, תוך חמישה עשר יום מיום שחל פירעונו, הפקודה לא שולם

 תומצא לחייב בתשלומו 

ם בה יידרש לשלם את המגיע תוך חמישה עשר יו, הודעה בכתב

 ". לאחר שהומצאה ההודעה

 

לא שולם החוב בתום חמישה עשר יום לאחר המצאת . 875" 

וראש העירייה רשאי ליתן , יהיה לארנונה בפיגור, ההודעה כאמור

צו הרשאה בחתימת ידו ובחותמת העירייה המופנה לגובה הארנונה 

לגבותו על ידי  -ואם לא ישולם , ומורה לו לדרוש תשלומו לאלתר

 ". באופן שנקבע להלן, יטלטליו של החייב ומכירתםתפיסת מ

 

ואי תשלום החוב , י העירייה"משלוח הודעה ע, די באי תשלום חוב הארנונה, לאמור .81

דברים אלו . כדי שהרשות תוכל לנקוט בהליכי גבייה מנהליים, לאחר משלוח ההודעה

 285צוא בסעיף חיזוק לדברים אלו ניתן למ. נכונים גם בנוגע לחוב שנוי במחלוקת

ראש העירייה לפתוח  רשאי, המורה כי מקום בו ישנו חוב בפיגור פקודת העיריותל

 . בהליכים לגביית חוב הארנונה כחוב אזרחי חלף נקיטת הליכי גבייה מנהליים

 

על , נהליים הינם הליכים שהוקנו לרשות המנהלית בחוקהליכי הגבייה המ, כמצוין לעיל .86

כספים אשר אמורים , למעשה, חובות אלה הינם. מנת לגבות חובות ארנונה שלא שולמו

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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כספים אלו אמורים להוות חלק  -להיות משולמים לרשויות המקומיות באופן שוטף 

מהווים , לואי תשלום מיסים א, אשר כך. לשמש בסיס לפעילותה, מתקציבה של הרשות

קיומם של . וגורם לפגיעה בתושבים וברווחתם, פגיעה במסגרת התקציבית של הרשות

תוך הגנה , הליכי הגבייה המנהליים מבטיחים גבייה שוטפת של חובות ארנונה ביעילות

 .אשר משלמים את תשלומי העירייה כסדרם, על זכויות התושבים שומרי החוק

 

פורסם ]' דניאל יצחקי ואח' עיריית הרצלייה נ  8018861מ "עעהשופטת ארבל ב' כב

 :קבעה בעניין זה 7.87.06מיום  ,[בנבו

 

, לרשות המקומית ניתנו אמצעי גבייה נוספים על ידי המחוקק"

ע את המבקש לפרו" רגיל"אמצעים שהדין נמנע מלהקנות לבעל דין 

ההצדקה . וזאת בכדי לסייע בידה באכיפת חובותיה, חובותיו

לרשות . להרחבת קשת האמצעים הנתונים בידי הרשות ברורה

. בנעליה כנושה" שחקן חוזר"המקומית חייבים רבים והיא מהווה 

כוח האדם האמון על אכיפת החובות מטעם הרשויות מוגבל בכמותו 

י לגזול משאבים רבים ופיתוח מנגנוני אכיפה אקטיביים עשו

הנהנה בעצמו מזכייתו , "רגיל"להבדיל מנושה , כמו כן. מתקציבה

הכספים הנגבים אמורים לשרת את כלל הציבור , בהליך המשפטי

אינטרס זה . ולספק שירותים מוניציפאליים בסיסיים לתושבים

תוך מתן , מצדיק כשלעצמו את יצירת מנגנוני האכיפה המפורטים

שות המקומית על פני בעל דין אחר המבקש לגבות יתרון דיוני לר

אמצעי . את חובותיו והפרת האיזון האדוורסרי בין הצדדים

האכיפה המנהליים מאפשרים לרשות להפעיל מנגנון גבייה 

על ידי ניצול , ללא השקעה רבה של כספי ציבור, אפקטיבי

על ציר הזמן בהם נזקק החייב לשירותי הרשות " צמתים"ה

 850005צ "בגב, (כתוארו אז)חשין ' השופט מ, חברי כלשונו של)

כגון " צמתים(. "509, 508( 1) ד מז"פ, ראש עירית נצרת' סלאמה נ

באישור , כאמור, המותנית)העברת זכויות במרשם המקרקעין 

וקבלת ( ת הרובצים על המקרקעיןהרשות בדבר היעדר חובו

 ".היתרים שונים מידי הרשות וועדת התכנון

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%201164/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20779/92&Pvol=מז
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עלולה להוביל , קבלת גישה לפיה הגבייה המנהלית הינה המוצא האחרון, צא ולמד .70

ריקון , לריקון מתוכן סעיפי החקיקה המאפשרים בידי הרשות הליכי גבייה מנהליים

ואיון מנגנוני הליכי גבייה , מנהליתמתוכן ההלכה הפסוקה בנוגע למטרת הגבייה ה

נראה כי הכלל צריך . אפקטיביים יותר מאלו שהיו בתוקף עד לחקיקת חוקים אלו

הרי שעל , להיות כזה שכאשר לרשות נתונה הסמכות בדין לבצע גבייה מנהלית של חוב

 .הרשות לפעול על פי הסמכות המוקנית לה בחוק

 

, מדינת ישראל' ציון נ-יהושע בן 85667א "עכהן בהשופט ' לא למותר לשנות מדברי כב .78

 :אודות מטרת הגבייה המנהלית 861, (8)ד לא"פ

 

לאפשר גביית  -היא ( גביה) פקודת המסיםהמטרה העיקרית של "

מבלי להיזקק , בדרך מקוצרת, מסים וחובות שהפקודה חלה עליהם

 ".לפועל רגילים-להליכים משפטיים ולהליכי הוצאה

 

כי הליכי הגבייה המנהליים כפופים למבחני מידתיות , מוחוור בעליל, יחד עם זאת .77

 . וסבירות

, תוך שמירת ריסון עצמי, הירות רבהעל העירייה להשתמש בהליכים דרסטיים אלה בז

כשהיא משווה לנגד עיניה הפגיעה בזכויות הפרט של אזרח העומד מול רשות שלטונית 

יכולת התגוננות כמו זו , למעשה, מבלי להותיר לו, לנכסיו, על פני הדברים, היורדת

 . הנתונה לו בתביעה אזרחית

 :פעולות העירייה

 

 .77.2.7002נפטר ביום , של העותרתבעלה , ל"המנוח ז, בעל הנכס .72

 . יום מתן צו הירושה, 81.7.01ל רק ביום "העותרת באה בנעליו של המנוח ז

כנטען על  -ל "יפויי הכוח של מי שבאו במגע עם נציגי העירייה לאחר פטירת המנוח ז

שהוכחשו על ידי , והמגעים בנושא, עברו מן העולם ביום פטירת המנוח -ידי העירייה 

 .אין בהם לתמוך בעמדת עיריית בת ים -רת העות

 

התמונה הנשקפת מכלל טיעוני הצדדים הינה של בעל נכס המתגורר עם משפחתו  .71

ולאחר פטירתו נתבע לשלם חוב לעירייה , לאורך שנים הושכר הנכס לאחרים. ב"בארה

למעט משלוח , מבלי שהעירייה נקטה צעד לגביית החוב, שנצטבר לאורך עשרות שנים

 (.לתגובת המשיבה' נספח ח)כמפורט בפלט מחשב , הודעות ותזכורות

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%2092/76&Pvol=לא
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%2092/76&Pvol=לא
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/262_001.htm
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שלאחר שנים , על פי צו ירושה, שבאה בנעליו של בעל הנכס, יש ממש בטענת העותרת

כאשר כל , אין זה מן המידה לדרוש הימנה לשחזר תיעוד על תשלום החוב, רבות

י שנהג לשלם חובותיו והיה ידוע כמ, מעולם לא נקלע לחובות, ל"שידוע לה שהמנוח ז

ל לאורך "שהמנוח לא נדרש היה לאצור ברשותו התיעוד הנ, זאת גם. במועד וכחוק

 .שנים כה ארוכות

 

אין , 8668למעט טופס המחשב המעיד על שליחת דרישות תשלום החל משנת , כמצוין .77

 . בכוחה של העירייה ללמד על החוב

או 8ו כדי ללמד על קיום החוב והעירייה לא השכילה להציג תיעוד כלשהו שיש ב

 76.87.01רק ביום . פעולות שננקטו על ידה לגבייתו לאורך תקופה של שנים רבות

 .והחלה בטיפול לגביית החוב, העירייה" התעוררה"

 

 . הגינות וסבירות, תום לב, רשות שלטונית מחוייבת לפעול כלפי האזרח בנאמנות .76

שנתגבש לאורך , עניין לנו בחוב. ם בלתי סביריםהינ, בשלנו, הליכי הגבייה המנהליים

וליתר , ומושתת על חזקת התקינות –חוב המוכחש על ידי העותרת  –עשרות שנים 

' נספח ח) 72.2.01על מסמך שצורף למכתב שנשלח לפרקליטה של העותרת ביום , דיוק

 (. לתגובת המשיבה

 . ראוי היה לעירייה לעשות מעשה שנים רבות קודם לכן

ולא , ולבקש לגבות החוב לאורך התקופה, י היה לעירייה שלא לשקוט על מקומהראו

על פי כל , אמצעיים דרסטיים, רק לאחר עשרות שנים לנקוט באמצעי גבייה מנהליים

 . אמת מידה

 

 .הנני מורה לעירייה להפסיק הליכי הגבייה המנהליים, באלה הדברים .75

 

 .העתירה מתקבלת, סוף דבר .71

 

 .הגבייה המנהליים מופסקים בזההליכי  

 . הצו אינו חל על חוב לעירייה המוסכם על העותרת והינו תקף ושריר 

 

 . ₪ 77,000ד בסכום כולל של "ט עו"המשיבה תשא בהוצאות העותרת ושכ .76

כשהסכומים נושאים ריבית והפרשי , הסכומים יהיו בצירוף מס ערך מוסף כדין

 .הצמדה עד התשלום המלא בפועל
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 .  בהעדר הצדדים( 0.55.70)ט "בחשוון תשס' ניתן היום ו

 .המזכירות תמציא לצדדים העתק פסק הדין
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