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 בתי המשפט 

 אביב יפו –בבית המשפט המחוזי תל 

 בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

 772100770עתמ

 /227717177 :תאריך דותן שרה: שופט :בפני

 

  קוק אלי :בעניין

 העותר ברלינר וזילבר ד"כ עוה"י ב"ע 

  נ   ג   ד 

 מועצה מקומית  רמת השרון.  2 

 מר יצחק רוכברגר.  1

 

 המשיבים חייקין וסילורה ד"כ עו"י ב"ע 

 
עיריית רמת ' ד אפי זילבר נ"עו, ד ירון ברלינר"כ עו"ב -קוק אלי  7321721עתמ (: 11-31-7332)לעתירה בטענות 

 ירון ברלינר , אפי זילבר: ד"עו השרון

 

 פסק דין

 

לטענת , אשר נצבר( המוכחש על ידי העותר)עתירה זו מטרתה מחיקת חוב ארנונה ומים 

רמת השרון ליתן לעותר תעודה לפי ומתן צו שיורה לעיריית  5991עובר לשנת , העירייה

 (.נוסח חדש) העיריות פקודתל 473סעיף 

הידוע , ברמת השרון 501העותר הינו בעל הזכויות בנכס המצוי ברחוב שבטי ישראל 

 "(. הנכס: "להלן) 5524חלקה  1132כגוש 

 . הפעיל במקום נגריה 5997ועד שנת  5919ידי העותר בשנת  הנכס נרכש על

 . אשר משלם את חשבונות הארנונה כסדרם, הושכר הנכס לצד שלישי 5994בשנת 

 . הודעה על חילופי המחזיקים נמסרה לעירייה כדין

 

הודעה , לראשונה, התקבלה אצל העותר 05.01.01בתאריך , על פי הנטען בעתירה

 . ₪ 22,470לפיה הוא נדרש לשלם חוב בסך , "רתתזכו"הנושאת כותרת 

 . הייתה זו הודעה ראשונה בה נודע לו על קיומו של החוב הנטען, לטענת העותר

http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/mm07001275-kt.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/mm07001275-kt.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/mm07001275-kt.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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, בהמשך לפניה זו. העותר פנה במכתב לעירייה בו דרש פרטים בדבר החוב ומקורו

, ההעירייה לא הציגה בפניו מסמכים התומכים בגישת. נערכה פגישה לבירור המחלוקת

 . 5991מדובר בחוב שנצבר לפני שנת , ועל פי האמור בתשובותיה

לבית , 01.01.01בתאריך , הגיש העותר, שלא נשאו פרי, לאחר סדרה של התכתבויות

רתי לפיו העותר למתן פסק דין הצה, 70170032המרצת פתיחה , א"משפט השלום בת

 . ולהורות לעירייה למחוק החוב מספרי העירייה, אינו חב חוב ארנונה

כ העירייה כי "וזאת לנוכח טענת ב, נמחקה התביעה ללא צו להוצאות 79.50.00בתאריך 

 . הסמכות לדון בהליך נתונה לבית המשפט לעניינים מינהלים

 . הוגשה העתירה לבית משפט זה 01.04.02בתאריך 

 

, גבייה מינהלית פאסיבית, הלכה למעשה, אי מתן אישור לטאבו מהווה, נת העותרלטע

אשר נועדה לעקוף , [פורסם בנבו], יצחקי' עיריית הרצליה נ 7035513מ "עעכפי שנקבע ב

לאחר שחלפו למעלה , ב שנוצר יש מאיןאת המכשולים בדרכה של העירייה לגביית חו

 . שנים מיום שנמסר לעירייה על חילופי מחזיקים 50-מ

 .העירייה אינה יכולה להוכיח קיומו של החוב אשר התיישן בינתיים

 

, מחמת שיהוי, כי יש לדחות את העתירה, העירייה חולקת על גרסת העותר וטוענת

העותר . רות מידי שנה בצירוף שוברי תשלוםנטען כי נשלחו לעותר תזכו, ולגופו של עניין

התעלם מדרישות אלה ופנייתו לבית המשפט בשלב זה נובעת מרצונו לקבל אישור 

עוד נטען כי על העותר להוכיח תשלום . לטאבו שיאפשר לו העברת זכויות בנכס

 .לאמיתות הרשום בהם, לכאורה, מאחר שספרי העירייה מהווים ראיה, חובותיו

 

 :דיון

 :ישיהו

 

התקבלה אצל העותר , שבהמשך לה הוגשה העתירה, אין חולק כי דרישת התשלום

הובהר לעותר כי העירייה עומדת על  70.02.01וכי במכתב מיום  52.01.01בתאריך 

 . 01.04.02העתירה הוגשה רק בתאריך , למרות האמור לעיל. דרישתה לתשלום החוב

 7000-א"התשס( סדרי דין)יים המשפט לעניינים מינהל-לתקנות בתי( ב)4תקנה 

ולא יאוחר מארבעים ", תוגש העתירה בלא שיהוי, קובעת כי בהעדר הוראה בדין

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%2020048/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%201164/04
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או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או , וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין

 .(.ד.ש –ההדגשה שלי )" לפי המוקדם, מיום שנודע לעותר עליה

 

בבחירת הערכאה המוסמכת לדון בהשגות על  גם בהנחה שהעותר או באי כוחו שגו

 4המרצת הפתיחה הוגשה לאחר שחלפו כל המועדים המנויים בתקנה , דרישת התשלום

חלפו כארבעה חודשים נוספים בטרם הוגשה , לאחר מחיקת התובענה, יתרה מכך. ל"הנ

 . העתירה לבית המשפט

, להצדיק השיהוי אין בה כדי, אשר נמשכה תקופה ארוכה, ההתכתבות בין הצדדים

יוכל כל עותר ליצור מועדים יש מאין באמצעות התכתבות , שאם לא תאמר כן

 . המתפרשת על פני שנים ארוכות

 

עליו לבחון שלושה יסודות שונים המרכיבים את , בבוא בית המשפט לבחון טענת שיהוי

 . השיהוי

היסוד הראשון מתמקד בטיב התנהגות העותרים עצמם ובשאלהאם חלוף "

הועדה המקומית לתכנון  7052537מ "עע)" הזמן מרמז כי ויתרו על זכויותיהם

  (.129, 124( 4) ד נו"פ, החברה להגנת הטבע' ולבניה חיפה נ

 

פנה לעירייה בדרישה , תאשר היה מיוצג על ידי עורך דין סמוך לקבלת התזכור, העותר

היה עליו , משהוברר לו כי אין בכוונת העירייה לוותר על התשלום. לבירור מקור החוב

 . ל"הנ 4לפעול על פי הוראות תקנה 

בעיקר יפים דברים אלה לפרק הזמן שחלף בין מחיקתו של ההליך בבית משפט השלום 

לא מצאתי בעתירה ובעיקרי הטיעון כל הסבר שיצדיק עיכוב כה . להגשת העתירה

מה גם שעמדה בפני העותר האפשרות להגיש בקשה להארכת מועד להגשת , ממושך

מחמת השיהוי , דחותסבורה אני כי דין העתירה להי, בנסיבות אלה. העתירה

 . שבהגשתה

 

, שלא נסתרה גם בעיקרי הטיעון של העותר, כי מתגובת העירייה, מעבר לדרוש אציין

הינה הפעם הראשונה בה נדרש לשלם  52.01.01עולה כי הטענה לפיה התזכורת מיום 

 . מאחר שהעירייה שלחה מדי שנה דרישת תשלום ותזכורת, את החוב אינה מדוייקת

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%207142/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%207142/01&Pvol=נו
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לא ניתן להסתפק באמירה סתמית לפיה מדובר בדרישה , בנסיבות אלהיצויין כי 

ראוי היה שיצרף תצהיר מטעם , ואם אכן ביקש העותר לשכנע בטענתו זו, ראשונה

 . המחזיק בנכס

 

אציין כי העותר צירף לעתירה , באשר לטענה לפיה לא הוכח קיומו של החוב הנטען

מסמך זה תומך , ('נספח ח)בעירייה  כחשבון שוטף של הנכס, הנראה על פניו, מסמך

 -נותרה יתרת חוב שהסתכמה ב, 5994בגרסת העירייה לפיה עם העברת החזקה בשנת 

בצירוף ריבית ₪  51,507של " יתרה עוברת"סכום המורכב מ, ₪ 52,325 -ב 45.57.97

 . ₪ 5,022בסך 

ו ש מסתיים בציונה של היתרה לתשלום ואין ב"המסמך הערוך בצורת חשבון עו

 . אסמכתא כלשהי שיתרה זו נפרעה

 

 :התיישנות

 

, ההתיישנות חוקהמחלוקת בשאלה האם יש לאפשר העלאת טענת התיישנות מכח 

טרם , גם לגבי חוב מינהלי בדרך של הגשת תובענה לסעד הצהרתי, 5912-ח"תשי

הותיר בית המשפט , שצוטט לעיל 7035513מ "עעי בית המשפט העליון ובהוכרעה על יד

 .את הדיון בסוגיה זו לעת מצוא

מוטל עלי להכריע , אשר דנו בה בהרחבה, מאחר שהשאלה הועלתה על ידי הצדדים

 . במחלוקת

עיריית ' קימחי נ 707310( 'חי)מ "עתוסרקרוג בהשופטת ' של כבמקובלת עלי גישתה 

לא , לפיה אם בחרה העירייה בגבייה מינהלית, 332, 344( ג"תשס)מ מינהליים "פ, חיפה

שנות כמבססת תביעה להעלות טענת התיי" נתבע החוב"יוכל הנישום שהוא בפוטנציה 

 (: 310' עמ)כמו גם ההסתייגות המתייחסת להימנעות מהגשת תביעה , לסעד הצהרתי

השאלה היא מה כאשר הרשות המקומית נמנעה מלהגיש הליך  .20" 

 ההתיישנות חוקהאם ניתן לומר כי במקרה זה ההתיישנות מכוח ; משפטי

 ? ותוכל לשמש עילה לתביעה מטעם זה בלבד, תחול גם על חוב מינהלי

, כפי שהוגדרה בנוסחה המצומצם, נראה לי כי יש להשיב בשלילה על השאלה

ולכן גם , מאחר שקיומו של חוב מינהלי במהותו קרוב יותר לחוב שיפוטי פסוק

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%201164/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%20450/02
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm


 מועצה מקומית רמת השרון' קוק אלי נ  5721702 (א"ת)עתמ 

1 

בהסדר תחיקתי מפורש ובין בין , וראוי כי תחול –אם חלה לגביו התיישנות 

 . ההתיישנות חוקאין מקורה ב –בדרך של השוואה להתיישנות לגבי חוב פסוק 

המשפט מלבחון אם פעולת הרשות אינה נגועה -באמור אין כדי למנוע מבית

ץ "בגראה לצורך השוואה )ינהל תקין שמירה על כללי מ-או באי, הגינות-באי

המשפט על אופן -שם עמד בית, [0]עיריית הרצליה -ראש' מור נ 7714440

פי חוק -ולא על, פי חוק עזר של שמירת ניקיון-הפעלת דוחות חניה למדרכה על

 (. עזר שעניינו חניה

ואולם ככלל נראה , עד תחילת הגבייה יכול שישמש אחת הראיות לעניין זהמו

אינה יכולה , ההתיישנות חוקכטענה שמקורה ב, לי כי טענת ההתיישנות

בשל טעם זה , שיש בה לבסס עילה לתביעה עצמאית, להיות לטענה מהותית

 . בלבד

יכול שתיבחן לצד טענה של , תקינות פעולת הרשות המינהלית כאמור-טענת אי

תקינות פעולתה של -או טענות אחרות שיש בהן להצביע על אי, שיהוי חמור

וכל זאת תוך הפניה לסיכום הדברים בנושא זה , הרשות כרשות מינהלית

 (".24-21בפיסקאות [ )20]בהחלטת קומרי 

 

יה מהגשת תביעה במהלך השנים מצביעה על שיהוי חמור או אי האם הימנעות העירי

 ? תקינות פעילותה

היה בהם כדי להתריע , סבורה אני כי משלוח תזכורת ושוברי תשלום במהלך השנים

, בפני העותר על קיומו של חוב שטרם נפרע מעבר לידיעת העותר עצמו על קיום החוב

 .'כעולה מנספח ח

 

 :ר טאבומשמעות הסירוב ליתן אישו

 

בו נקבע כי בנסיבות , בעניין עירית הרצליה 7035513מ "עעהעותר תומך יתדותיו ב

, אין בסמכות העירייה להתנות מתן האישור בתשלום נוסף, החורגות ממתחם הסבירות

וכי , שילם את שנדרש לשלם בגין היטלים שוניםאלא שבאותו עניין הסתבר כי המשיב 

, באשר להיטלי ההשבחה, מקור הדרישה הנוספת בטעות העירייה שלא הובאה לידיעתו

 . שלא כבענייננו, זהות החייב לא הייתה נקייה מספקות

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204445/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204445/02
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%201164/04
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סבורה אני כי אין באמור בפסק הדין משום קביעה חד משמעית לפיה רשות מקומית 

ביחס לחוב שאינו חוב " אישור טאבו"ש באמצעי של מניעת אינה רשאית לעשות שימו

ההיפך הוא . פסוק או להגביל את השימוש לחוב שננקטים לגביו הליכי גביה משפטיים

תוך , השופטת עדנה ארבל מבהיר סוגיה זו' לפסק דינה של כב 2הנכון והאמור בסעיף 

ביעה על ידי פניה האמצעי הראשון ת. פירוט אמצעי הגביה העומדים לרשות העירייה

השני כולל מספר הליכי אכיפה מינהלים הכוללים עיקול ותפיסת קניינו של . לערכאות

 :ובהמשך נאמר, (גביה) המסים פקודתהחייב מכח 

ם על אכיפה מנהלית מסוג אחר ניתן לאפיין כהפעלת אמצעים פסיביי"

החייב בנקודות זמן שונות במערכת היחסים שבינו לבין הרשות 

הרשות מוסמכת לנקוט אמצעים שונים לשם גביית החוב . המקומית

להם הפרט עשוי להיזקק לצרכים אחרים , ולהתנות מתן אישורים שונים

עשויה הרשות המקומית לסרב ליתן , כך. בתשלום חובותיו לרשות, שלו

כפי , לפקודה( א)114יא מוסמכת ליתן מכוח סעיף אישור לטאבו אותו ה

או לסרב ליתן היתרים שונים כגון , שאירע בנסיבות המקרה שבפנינו

 (. לחוק( ד)240כאמור בסעיף )היתר בניה שנתבקש על ידי האזרח 

  

אמצעים , לרשות המקומית ניתנו אמצעי גבייה נוספים על ידי המחוקק

וזאת , המבקש לפרוע את חובותיו' ילרג'שהדין נמנע מלהקנות לבעל דין 

ההצדקה להרחבת קשת האמצעים . בכדי לסייע בידה באכיפת חובותיה

לרשות המקומית חייבים רבים והיא . הנתונים בידי הרשות ברורה

כוח האדם האמון על אכיפת החובות . בנעליה כנושה' שחקן חוזר'מהווה 

ה אקטיביים עשוי מטעם הרשויות מוגבל בכמותו ופיתוח מנגנוני אכיפ

הנהנה ', רגיל'להבדיל מנושה , כמו כן. לגזול משאבים רבים מתקציבה

הכספים הנגבים אמורים לשרת את , בעצמו מזכייתו בהליך המשפטי

. כלל הציבור ולספק שירותים מוניציפאליים בסיסיים לתושבים

תוך , אינטרס זה מצדיק כשלעצמו את יצירת מנגנוני האכיפה המפורטים

יתרון דיוני לרשות המקומית על פני בעל דין אחר המבקש לגבות את מתן 

אמצעי האכיפה . חובותיו והפרת האיזון האדוורסרי בין הצדדים

ללא , המנהליים מאפשרים לרשות להפעיל מנגנון גבייה אפקטיבי

על ציר הזמן בהם ' צמתים'על ידי ניצול ה, השקעה רבה של כספי ציבור

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/262_001.htm
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חשין ' השופט מ, כלשונו של חברי)שות נזקק החייב לשירותי הר

( 0) ד מז"פ, ראש עירית נצרת' סלאמה נ 791009צ "בגב, (כתוארו אז)

, המותנית)כגון העברת זכויות במרשם המקרקעין ' צמתים'(. 2/1, 2/1

( דבר היעדר חובות הרובצים על המקרקעיןבאישור הרשות ב, כאמור

 ".וקבלת היתרים שונים מידי הרשות וועדת התכנון

 

אין לשלול , מכאן שבהעדר נסיבות המצביעות על חוסר סבירות אמצעי האכיפה

 .מהעירייה את הסמכות להימנע ממתן אישורים שונים במטרה לאכוף את התשלום

אשר נמנע מלהגיב , והתנהלות העותרבהתחשב בנסיבות הדרישה כפי שפורטו לעיל 

החלטתי כי דין ', לדרישת התשלום ולא הציג אישור לתשלום יתרת החוב על פי נספח ח

 . העתירה להידחות גם לגופה

 40מ בתוך "ח בתוספת מע"ש 50,000ד בסך "ט עו"העותר ישלם הוצאות משפט ושכ

עד למועד התשלום ממועד זה ואילך ישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק . יום

 . בפועל

 

 ______________ במעמד ( /177בפברואר  22)ח "תשס, ב אדר א' ניתן היום ה

______________ 
 

1579425 

13122454 
 13122454-5721702דותן שרה 

 

 

 שופטת, שרה דותן                                                                                   

 ח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכהנוס

 

 הקש כאן -חקיקה ועוד באתר נבו , הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה
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