
 דפנה ואריה גבע' מנהל הארנונה של עיריית הרצליה נ   /93250( א"ת)עמנ 

1 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

F:\2ארנונה \נהרה יאיר\mm05000239-8.doc 

  בתי המשפט

 אביב יפו –בבית המשפט המחוזי תל 

 בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

 /22200052עמנ

 

 0252050222 :תאריך השופטת גדות שרה' כב :בפני

 

  מנהל הארנונה של עיריית הרצליה :בעניין

תמי ', טויסטר ושות, הררי ד"כ עוה"י ב"ע 

 גיתית שרמן, הירשנברגר

 המערער

  נ  ג  ד 

 דפנה ואריה גבע . 1 

 אסתר וניסים הררי. 0

 שולה וישראל סבר. 0

 חיה ומנחם עמרם. 4

 

 המשיבים אריה גבע ד"כ עו"י ב"ע 

 

 

 פסק דין

 

בתיקי ערר , זהו ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית הרצליה

 . אשר הדיון בהם אוחד, 33500, 3500, 14500, 49500, 14500, 32500' מס

ועדת הערר קיבלה את העררים וקבעה כי הגדלת חיוב המשיבים בארנונה נבעה 

 . לתקנותהמנוגד , משינוי מדיניות של המערער

מאחר ונבעה , ועדת הערר דחתה את טענת המערער לפיה הגדלת החיוב הינה מותרת

 .  מתיקון טעות בחישוב השטח

 

 :העובדות
בשנת ארנונה כללית ברשויות המקומיות ) תקנות הסדרים במשק המדינה .4

כי , (ב)9בתקנה , קובעות( "תקנות ההסדרים": להלן) 4222–ט"תשנ, (4222

יראו את סך כל שטחו , 1000לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים "

של נכס כסך כל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת 

שאינה תוצאה של , זולת אם נתגלתה טעות בחישוב השטח 1002הכספים 

 ".ישוב שונהשיטת ח

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
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 . מחילות אף הן הוראה דומה, 9000תקנות הסדרים לשנת 

 

זולת אם ", "יוקפא"מהתקנות עולה כי החיוב בארנונה יוותר על כנו ו

  ".שאינה תוצאה של שיטת חישוב שונה, נתגלתה טעות בחישוב השטח

 

-ברחובות הבנים ומאיר בן' דירות קוטג 91המשיבים מתגוררים בשכונה בת  . 9

 . ום בהרצליהשל

 

לרבות , ביצעה עיריית הרצליה מדידות בנכסים בעיר 4222-9000בשנים  .3

 (. "הנכסים": להלן)בנכסי המשיבים 

השוואת תוצאות המדידה מול רישומי העירייה העלתה כי , לטענת המערער

 . שנים ארוכות חויבו הנכסים בשטח נמוך מכפי שטחם בפועל

 

, היינו, משיבים חויבו בארנונה בהתאם לתיקוןוה, רישומי העירייה תוקנו .1

 .בגין שטח גדול מכפי שחויבו בשנים קודם לכן

 

, הודעת מחלקת הגבייה של עיריית הרצליה 4נשלחה למשיב , כך לדוגמא

 :כדלקמן, 41.40.22מיום 

 .בוצעה מדידה בנכס שבהחזקתך 11.12.00ביום "  

ר ולא "מ 101בהתאם לממצאי המדידה נמצא כי שטח הנכס הינו 

 . ר כפי שהופיע ברישומנו עד כה"מ 111

... בגין הפרש השטח שנמצא במדידה חוייבתם בגין התקופה

 ...כמפורט להלן

 ... 

 (. 359000, 4תיק המוצגים מערר משיב ' ר) "ב שובר תשלום"רצ  

 

באמצעות , הגדלת החיוב נבעה מגילוי טעות בחישוב השטח, לטענת המערער ./

 . כההמדידה שנער

כי הגדלת החיוב נבעה משינוי מדיניות של , טוענים המשיבים, לעומת זאת

עליית גג וחדר מדרגות יחויבו , שטחי מרתף, בניגוד לעבר, לפיה, המערער

 .בארנונה
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 .אשר הדיון בהם אוחד, על כך הגישו המשיבים השגות ועררים .4

  

המשיבים בעררים  קיבלה את טענת, /90.2.0בהחלטתה מיום , ועדת הערר .7

באופן , בניגוד לתקנות ההסדרים, וקבעה כי המערער שינה את מדיניותו

 . עליית גג וחדר מדרגות יחויבו בארנונה, שמרתף

 .כפי שהיו עובר למדידות, יש להחזיר את השומות, קבעה ועדת הערר, לפיכך

 

 . על החלטה זו הוגש הערעור נשוא פסק דין זה .3

 

 :דיון
ת המערער היא כי לועדת הערר לא היתה סמכות לדון בעררים אחת מטענו .2

 . נשוא ערעור זה

 : לסיכומיו 13וכך טוען המערער בסעיף 

ובהיעדרה של מחלוקת כלשהי , בהעדר שינוי כלשהו בצו הארנונה"

הרי שלא ניתן לדון בטענות המשיבים במסגרת , בדבר גודל השטח

המערער העלה . ליתכי אם עתירה מנה, השגה ודיון בועדת הערר

אשר טעתה בדחותה טענה , טענה זו מספר פעמים בפני ועדת הערר

אינה מוסמכת אף היא לדון בטענות , כמו המערער, ועדת הערר. זו

ערר על קביעת )חוק הרשויות המקומיות ל 0אלה על פי סעיף 

 ". 1091-ו"התשל, (כללית ארנונה

 

 . להודעת הערעור 97גם סעיף ' ור 

 

, (ערר על קביעת ארנונה כללית)חוק הרשויות המקומיות ל 3סעיף  .40

אשר בגינן , קובע רשימה של טענות, ("חוק הערר": להלן) 1091-ו"התשל

 . לפנות בהשגה למנהל הארנונהניתן 

 : וכך קובע הסעיף

 השגה"

מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים ( א)

מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על 

 :יסוד טענה מטענות אלה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_058.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_058.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_058.htm
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הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע  (1

 ;בהודעת התשלום

ת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג נפלה בהודע (0

 ;גודלו או השימוש בו, הנכס

 010-ו 1הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים  (0

 ;פקודת העיריותל

לחוק הסדרים ( ג)2היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף  (4

על שליטה או שחוב הארנונה שהוא אינו ב -ג "התשנ

 . הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס

אין באמור בחוק זה כדי להסמיך את מנהל הארנונה או את ועדת ( ב)

הערר לדון או להחליט בטענה שמעשה המועצה של הרשות 

-המקומית בהטלת הארנונה או בקביעת סכומיה היה נגוע באי

 (. א)של סעיף קטן ( 0)עד ( 1)חוקיות שלא כאמור בפסקאות 

 ."... 

 

כי , בהשגות נשוא החלטת ועדת הערר לא נטען כי נפלה טעות בגודל הנכס .44

או כי הנכס אינו מצוי באזור כפי שנקבע , המשיבים אינם מחזיקים בנכס

 . בהודעת התשלום

הטענה אשר נטענה על ידי המשיבים היתה כי תוספת החיוב בארנונה 

בשינוי , היינו, ההסדרים ומקורה בשינוי בשיטת החישוב מנוגדת לתקנות

עליית גג וחדר , תיגבה ארנונה משטחי מרתף, בהבדל מבעבר, מדיניות לפיו

 . מדרגות

 

 :בהשגה 4וכך טענו משיבים 

העובדות מראות בבירור כי דרישת העירייה לתוספת ארנונה אינה "

רש או אלא מהחלטת העירייה במפו, תוצאה של המדידה החדשה

שאינם , להתחיל לגבות ארנונה גם בגין השטחים הנחותים, מכללא

, המדרגות הפנימיות, המרתף, שטחי עלית הגג) חייבים ארנונה

 (.ג.ש –ושטחי מעבר 

  ... 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm


 דפנה ואריה גבע' מנהל הארנונה של עיריית הרצליה נ   /93250( א"ת)עמנ 

5 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

F:\2ארנונה \נהרה יאיר\mm05000239-8.doc 

לתקנות המונע ממנה לדרוש תוספת ( ב)0העירייה מודעת לסעיף  

אלא באם נתגלתה טעות של חישוב השטח שאינה תוצאה , ארנונה

 . שיטת חישוב שונהשל 

 ... 

  ". כדין–הנו מעשה שלא... שינוי שיטת החישוב  

 (. 359000, 4תיק מוצגי ערר משיבים ' ר) 

 

המציין כי , לתגובת המשיבים לערעור נשוא פסק דין זה 49גם סעיף ' ר 

, כי הגדלת השטח החייב בארנונה אצל המשיבים, בטענה"השגתם הוגשה 

העירייה או שינוי שיטת החישוב של שטחי  נעשתה בשל שינוי מדיניות

 . "דבר האסור על פי חוק, הדירה

 

הטענה המרכזית בגינה הגישו המשיבים את ההשגה היתה כי החיוב , היינו .49

 . בארנונה אשר הוטל עליהם אינו חוקי ונוגד את תקנות ההסדרים

ות טענה ממין זו אינה בסמכ, אשר צוטט לעיל, לחוק הערר 3לאור סעיף  

 . מנהל הארנונה בדונו בהשגה

מסעיף זה עולה כי סמכותו של מנהל הארנונה מוגבלת לנושאים עובדתיים  

וטכניים ואין הוא מוסמך לדון בטענה בדבר חוקיות החיוב בארנונה והיותו 

 .מנוגד לתקנות ההסדרים

 

היא גם אינה בסמכות , מאחר וטענת המשיבים אינה בסמכות מנהל הארנונה .43

 .הדנה בערר שהוגש על החלטת מנהל הארנונה, ת העררועד

כי ועדת הערר לא היתה מוסמכת לדון בטענה זו וכי , צודק המערער בטענתו 

בבית המשפט לעניינים , מקומה של טענה זו יימצא בעתירה מנהלית

 .מנהליים

 

 501/410מ "עע' ר, לעניין המסלול הראוי לתקיפת החלטות מנהל הארנונה .41

: להלן)[ פורסם בנבו] 'מועצה אזורית לכיש ואח' מ נ"מקורות חברת מים בע

 :/2.0./מיום , 9-3' בעמ( "עניין מקורות"

בחירת המסלול המתאים לתקיפת החלטתה של הרשות המקומית "

. בעניין ארנונה תלויה בעילה בה מבקש החייב להשיג על ההחלטה

חוק הערר קובע כי דרך התקיפה שבו מיועדת אך ורק לאותם 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%205640/04
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טענות אלה . מקרים בהם מעלה החייב בארנונה טענות מסוימות

 ...לחוק הערר( א)0מפורטות בסעיף 

... 

לחוק הערר הוא שהן ( א)0ין של הטענות המפורטות בסעיף המאפי

נוגעות לעניינים עובדתיים וטכניים המצריכים לעיתים את בדיקת 

 ...ולא מדובר בשאלות בעלות היבט משפטי מובהק, המצב בפועל

... 

מה הדין כאשר הטענה אותה מבקש החייב בארנונה להעלות איננה 

במקרים ? לחוק הערר( א)0נמנית עם הטענות המפורטות בסעיף 

עליו להגיש עתירה לבית . אלה על החייב ללכת במסלול שונה

המשפט לענינים מינהליים ובגדרה יוכל הוא לתקוף את החיוב 

 .לחוק הערר( א)0בארנונה בכל נימוק שאינו ממין אלה שבסעיף 

... 

הטענה העיקרית המועלית על ידי המערערת נגד , במקרה שבפנינו

משום שהוא , ה שהוצא לה הינה כי החיוב איננו חוקיחיוב הארנונ

שקיבל תוקף של פסק , מנוגד להסכם בינה לבין המועצה האזורית

טענה נוספת המועלית נגד חוקיות החיוב בארנונה הינה כי . דין

לתקנות ( א)4החיוב אינו עולה בקנה אחד עם הוראת תקנה 

שפיע על סכום האוסרת על שינוי בסיווג הנכס באופן המ) ההסדרים

(. ג.ש –אם לא חל בפועל שינוי בשימוש בנכס , הארנונה המוטל בגינו

כי השאלה בה עלינו להכריע במקרה דנא הינה מהו , נשוב ונזכיר... 

שעה שהיא מעלה , המסלול הנכון שבו צריכה לילך המערערת

התשובה לשאלה הניצבת , לטעמי. טענותיה נגד חיובה בארנונה

הטענות שמעלה המערערת . טה בתכלית הפשטותבפנינו הינה פשו

בנוגע לשומת הארנונה שהוצאה לה אינן נימנות עם הטענות אותן 

לחוק ( א)0ניתן להעלות בהליך ההשגה המינהלית לפי סעיף 

נחזור ונציין בהקשר זה את ההלכה שקבעה כי סמכותו של .... הערר

אף , ועוד זאת. עובדתיים-מנהל הארנונה מוגבלת לעניינים טכניים

לחוק הערר אינה ( א)0פרשנות רחבה של העילות הקבועות בסעיף 

 . "לכלול את טענות המערערת בגדר אותן עילות, לדעתי, מאפשרת

 

גם בענייננו טוענים המשיבים כי החיוב אינו חוקי , כמו בעניין מקורות 
 .מהטעם שאינו עולה בקנה אחד עם תקנות ההסדרים
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נה זו הוא בעתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים המקום לטעון טע, לפיכך 

 . ולא בהשגה למנהל הארנונה

 

דשנים  533741צ "בגגם ' בעניין סמכויות מנהל הארנונה וועדת הערר ר ./4

צ "בג": להלן) 723( 4) י מו"פד, עיריית קרית אתא' מ נ"וחומרים כימיים בע

 :722-300עמוד , ("דשנים

סמכותו של מנהל הארנונה מצומצמת היא ומוגבלת לנושאים "

כמו , לשאלות עקרוניות יותר. טכניים ברורים בלבד, עובדתיים

סבירות גובה הארנונה , הקריטריונים שנקבעו לאופן הטלת הארנונה

ן בסמכותו של מנהל אם זה הדי. אין הוא רשאי להידרש, וכדומה

ממילא זהו גם הדין לגבי סמכותה של ועדת הערר והשופט , הארנונה

 ."ל"שכן אלו מהוות ערכאות ערעור על החלטותיו של הנ, המחוזי

 

לטענת המשיבים אין להידרש לטענת חוסר הסמכות מאחר וזו לא נטענה  .44

ות לאחר שחלפו שנים רב"אלא , בתשובה להשגות, בהזדמנות הראשונה

 . "מתחילת ההליך המשפטי

עוד מציינים המשיבים כי במסגרת התשובה להשגה הודיע מנהל הארנונה 
הרואה עצמו מקופח , לחוק הערר 4למשיבים כי בהתאם להוראת סעיף 

 . מתשובת מנהל הארנונה רשאי לערור עליה בפני ועדת הערר
 (.לתגובת המשיבים 37-33סעיפים ) 

 

מעיד (( 4)42מוצג ) 4וכן בתשובתו להשגת משיבים לסיכומיו  12עיון בסעיף 

כי המערער איננו מכחיש כי טענת חוסר הסמכות לא הועלתה על ידו 

 .בתשובותיו להשגות

אם , אל ועדת הערר, כאמור לעיל, בתשובה להשגה הופנו המשיבים, כמו כן

 .ברצונם לערור על תשובת מנהל הארנונה

 

 . את טענת המערער לעניין חוסר סמכותעל אף האמור לעיל מצאתי לקבל  .47

המערער העלה את טענת חוסר הסמכות בפני ועדת הערר כטענת  –ראשית 

 . סף ואין מדובר באיחור ניכר

י המשיבים כל אסמכתא לפיה יש לטעון טענת חוסר "לא הובאה ע –שנית 

בשונה מההלכות )סמכות בהזדמנות הראשונה בפני מנהל הארנונה 

 (. המשפט המתייחסות לבתי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20764/88&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20764/88&Pvol=מו
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לחוק הערר הגדיר את רשימת הטענות  3סעיף , ואולי חשוב יותר, שלישית

 . אשר בגינן ניתן לפנות בהשגה למנהל הארנונה

הנוגעות לעניינים עובדתיים וטכניים "טענות אלה הוגדרו בפסיקה כטענות 

ולא מדובר בשאלות בעלות , המצריכים לעיתים את בדיקת המצב בפועל

ההדגשה אינה , עניין מקורות שצוטט לעיל' ר)..." בהקהיבט משפטי מו

 (. ג.ש –במקור 

אשר גם דשנים צ "גם בעניין סמכויות מנהל הארנונה וועדת הערר בבג' ור

 :הוא צוטט לעיל

סמכותו של מנהל הארנונה מצומצמת היא ומוגבלת לנושאים "

כמו , לשאלות עקרוניות יותר. טכניים ברורים בלבד, עובדתיים

סבירות גובה הארנונה , טריונים שנקבעו לאופן הטלת הארנונההקרי

 ...."אין הוא רשאי להידרש, וכדומה

 

קבלת עמדת המשיבים בעניין הסמכות תביא לכך שמנהל הארנונה ידון 

 . בעניינים בעלי היבט משפטי והדבר מהווה חריגה מסמכות

 

יזום . ח. נגד י' עיריית רעננה ואח /522919א "רעאני ערה לפסק הדין ב .43

מסתמנת "לפיו , אליו מפנים המשיבים, 134( 1)ד נד"פ', מ ואח"והשקעות בע

 (. 123' עמ)הניתנים לגופי הערר  "מגמת הרחבה בפרשנות תחומי הסמכות

גופי הערר לעניין ביוב ומים אשר  פסק דין זה דן בסמכות, יחד עם זאת 

מניסוחן הכללי של סמכויות גופי הערר הן לעניין ביוב והן לעניין מים ניתן "

להסיק כי לא נשללה האפשרות להעלות בפניהם טענות תקיפה שונות כנגד 

מסקנה זו . מהותי-החיוב בהיטלים בין שטיבן טכני ובין שטיבן עקרוני

לי של סמכויות גופי הערר כאן שלא הכלמתבקשת הן על רקע הניסוח 

 .( ג.ש –ההדגשה אינה במקור ( )127' עמ) ... "הוגבלו לעילות מוגדרות

 

מדובר בועדת הערר לעניין ארנונה אשר סמכויותיה אינן כלליות , בענייננו 

 . לחוק הערר 3בסעיף , כפי שצוטט לעיל, אלא הוגדרו באופן מפורט

ן בעניין מקורות ניתן מאוחר יותר לפסק עוד מן הראוי לציין כי פסק הדי 

 . הדין בעניין עיריית רעננה

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%202425/99&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%202425/99&Pvol=נד
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' נ' מ ואח"בע( 1000)פיתוח .צ.חבס ח 540413  09רעא גם ' בהקשר זה ר  

 :1' בעמ, [פורסם בנבו] עיריית הרצליה

בית משפט זה היא של הרחבת הסמכויות של  המגמה בפסיקת"

ערר וערעור בכל , ועדות ערר במטרה לאפשר לאזרח הגשת השגה

 ...מקרה של חיובו בתשלום מס או ארנונה לרשויות השלטון

.... 

, ככל שמדובר בוועדות ערר על חיוב בתשלום ארנונה, אלא שבינתיים

. האלא שזו צומצמ, לא רק שלא הורחבה סמכות ועדת הערר

עולה כי המחוקק הסמיך את המנהל לדון בעניינים  0מקריאת סעיף 

פי -על, בא להבהיר( ב)ק "ס(. א)ק "ספציפיים בלבד המפורטים בס

-כי המנהל אינו מוסמך לדון בטענות של אי, פשוטם של דברים

וסמכות זו תועבר לבית , חוקיות בכלל הנוגעות לתשלום הארנונה

מוד אף מההיסטוריה על פירוש זה ניתן לל. המשפט

 ....".החקיקתית

 

המשיבים מוסיפים וטוענים כי טענת המערער לחוסר סמכות מועלת שלא  .42

 . בתום לב

האם העלאת  –דנות לא אחת בסוגיה , ועדות הערר בהרצליה"לטענתם 

זכתה , כל עוד. היתה בשל טעות בחישוב אם לאו, ידי העירייה-הארנונה על

, הערר פעלה במסגרת סמכותה-העיריה כי ועדת היתה דעת, העירייה בדין

, הערר לקבל את העררים ופסקה נגד העירייה-אולם משהחליטה ועדת

כי ועדת הערר פעלה , התהפכו היוצרות והעירייה טוענת, כבמטה קסם

 (.לתגובת המשיבים /1סעיף ) "בחוסר סמכות

 

 המשיבים הציגו שלוש החלטות של ועדת הערר בעררים אחרים שדנו 

 (.לסיכומי המשיבים 31 -ו 33סעיף ' ר)בנושאים דומים 

מעיון בהחלטות ועדת הערר לא ניתן ללמוד אם מי מהצדדים טען לנושא  

אם כי בשתי החלטות מופיעה דעת מיעוט הקובעת כי לועדת הערר , הסמכות

  .   לא היתה סמכות לדון באותו עניין

 

http://web1.nevo.co.il/Psika_word/elyon/02106430-b10-e.doc
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ר תום הלב של המערער לאור האמור לעיל לא ניתן לקבל את טענת חוס 

וספק אם יש בטענה זו כדי לרפא את נושא , בהעלאת טענת הסמכות

 .הסמכות

 

לאור כל האמור לעיל החלטת ועדת הערר ניתנה בחוסר סמכות ודינה  .90
 . להתבטל

 
 . לאור התוצאה אליה הגעתי  אין צורך לדון בשאר הטענות שהעלו הצדדים .  94

 
 .  עדת הערר בטלההערעור מתקבל והחלטת ו .99

 
 

/492374 

לא התייחס לנושא חוסר , מנהל הארנונה, לאור העובדה לפיה המערער .147334393/
מנהל הארנונה את " הטעה"ולאור העובדה לפיה , הסמכות בתשובתו להשגה

אני מאריכה , לחוק הערר 4המשיבים כשהפנה אותם לערר על פי סעיף 
 40תוך , אם ברצונם לעשות כן ,למשיבים את המועד להגשת הליך מנהלי

 . ימים
 .בנסיבות העניין אין צו להוצאות .91

 
 

/492374 

 . המזכירות תשלח העתק מפסק דין זה לצדדים ./14733439/
 

 

 /1473343-93250/גדות שרה 

                                                                                 . בהעדר הצדדים( 0222בפברואר  02)ח "תשס, ב ב אדר א"ניתן היום כ

 שופטת, גדות שרה

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


