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עתירה נגד החלטתה של עיריית פתח תקווה לגבות חוב ארנונה שנוצר לכאורה על ידי העותרת 

 .באמצעות הליך של גבייה מנהלית 6996-6991בשנים 

 

 :רקע עובדתי

 

 1636גוש )בפתח תקווה  11נלסון העותרת הינה הבעלים של דירה הנמצאת ברחוב כצ .6

וכיום עומדת , הדירה הושכרה לשוכרים שונים. שנה 60-מזה כ( 61תת חלקה  329חלקה 

 .ריקה

 

צו עיקול ודרישה לתשלום סך של , הודבק על שער בית העותרת בהוד השרון 69.1.01ביום  .2

ותרת למשיבה פנה בא כוח הע 61.1.01ביום . מים וביוב, בגין חוב ארנונה₪  60,906.60

נשלח מכתב תגובה מטעם הממונה על ההכנסות  1.3.01ביום . בדבר דרישה לתשלום החוב

הרי שעל פי דין העובדה שהחוב התיישן ולא ניתן לתבוע אותו "...בו נאמר כי , בעירייה

 ...".בבית המשפט אינה מוחקת את החוב מבחינה מהותית ואינה מונעת מהעירייה לפעול

 

 :טענות העותרת

 

לטענתה זוהי ההודעה הראשונה . העותרת מכחישה קיומו של חוב ארנונה כלשהו .6

אביה המנוח של העותרת הוא שטיפל בכל העניינים . שקיבלה העותרת בדבר קיום החוב
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באמצעות ייפוי כוח מטעמה ועל כן אין ברשותה כל אסמכתא כי , הכספיים של הדירה

לטענתה בכל פעם כשהתחלפו . 6996-6991שלמה את חשבונות הארנונה לשנים 

מעמידה , שנים 61שתיקתה של המשיבה במשך . דווח השינוי למשיבה, המחזיקים בנכס

שנים  3-חובת שמירת מסמכים הינה ל, כמו כן. קושי רב בפני העותרת להוכיח טענותיה

 .בלבד

 

יה שנים פוגע בזכויות 61עוד היא טוענת כי ניסיון המשיבה לגבות חוב לכאורה מלפני  .1

ומנוגד לחובת תום הלב החלה גם , כבוד האדם וחירותו: יסוד חוקהמעוגנות ב, החוקיות

המשיבה בחרה במודע ובחוסר תום לב לגבות מהעותרת חוב לכאורה . על גבייה מינהלית

זה לא עומדת לעותרת כל אפשרות להתגונן מפני מאחר ובהליך , במסלול הגבייה המינהלי

, פרק הזמן הארוך שחלף מיום קיום החוב ועד היום. אף לא בטענת התיישנות, המשיבה

. יוצר קושי אובייקטיבי עבור העותרת להביא עדים רלוונטיים ולהציג מסמכים וראיות

באמצעות צו ופניית המשיבה היתה , העותרת לא הוזמנה לבירור בעניין החוב לכאורה

 .עיקול שהוצא על המיטלטלין של העותרת

 

לאור כל האמור לעיל טוענת העותרת כי המשיבה חרגה מסמכותה כאשר הפעילה הליך  .1

למשיבה עומדות שתי דרכים על . שנים 61גביה מינהלי לצורך גביית חוב לכאורה מלפני 

יית החוב בהליך של גב, והשניה, ש"תביעה בהליך אזרחי רגיל בביהמ, האחת: פי הפקודה

כשבחירה בדרך הראשונה היתה מאפשרת לעותרת להעלות טענת . גביה מינהלית

 .התיישנות כנגד המשיבה

 

 

 

 

 

 :טענות המשיבה

 

ומכאן יש , חוב הארנונה אינו מתיישן, טענת ההתיישנות היא טענה דיונית ולא מהותית .1

רך של גבייה מינהלית הרשות מוסמכת לנקוט בד. לדחות את טענת העותרת להתיישנות

 . בגביית חובות ארנונה ישנים

 

האחריות לבדיקת ביצוע תשלומי הארנונה השוטפים על ידי שוכרי הנכס מוטלת על  .3

באם לא החזיקה . אשר לא טרחה לעמוד על יתרת החוב בגין הנכס שבבעלותה, העותרת

 .היתה מוטלת עליה החובה להודיע למשיבה, העותרת בנכס בתקופה האמורה

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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. הדרישות לתשלום הארנונה המוטלת על הנכס נשלחו באופן שוטף על ידי המשיבה .8

וכעת מנסה בטענות של שיהוי וחוסר תום לב , העותרת בחרה להתעלם מהודעות אלו

 .המשמשת למילוי צרכי הציבור, להמשיך ולפגוע בקופה הציבורית

 

 :דיון

 

ברשות המקומית כחלק מעקרון  החיוב לשאת במסי הארנונה צריך שיחול על כלל הציבור .9

גביה רשאית לתבוע פירעון של  המסים פקודתו העיריות פקודתהעירייה מכוח . השוויון

ת החשש לפגיעה בזכות הקניין הפרטי יש לעשות שימוש זהיר אלא שמפא. חוב ארנונה

 .בסמכויות גבייה אלו

 

המחוקק העניק . המשיבה ביקשה לגבות חוב זה באמצעות הליך של גביה מינהלית .60

ולפיכך ,  לרשות את הכלי הקרוי גבייה מינהלית כדי ליעל את גביית המסים מסרבנים

מ "עתכאמור ב)לבין הליך של גביה מנהלית  עומדת לרשות הזכות לבחור בין הליך משפטי

אלא שזכות הבחירה (. 331, (6)2006מח -תק', ואחעיריית חיפה ' קימחי  רימונד נ 602110

כי שעה שבוחרת הרשות בהליך מינהלי עליה לוודא . בין ההליכים אינה אבסולוטית

' דליה אור נ 6066026מ "עתראה )לנישום היתה את ההזדמנות לטעון טענות כנגד החיוב 

 (. 6110, (1)2001מח -תק, מנהל אגף הגבייה המאוחדת, עיריית חיפה

 

טענות אילו אינן נטענות . גבייהבמקרה הנדון לעיל טוענת העותרת להתיישנות חוב ה .66

היא לא קיבלה לאורך השנים כל , לטענת העותרת. בעלמא ואינן נסתרות על ידי המשיבה

המשיבה לעומת . ולכן לא יכלה להגיש השגה כלשהי, הודעה על חוב ארנונה בגין הנכס

, זאת לא הציגה כל ראיה שאכן נשלחו הודעות דרישת תשלום לפני המצאת צו העיקול

אם סכום המגיע לחשבון ארנונה שהוטלה לפי ":העיריות פקודתל 601דרש בסעיף כנ

תומצא לחייב , תוך חמישה עשר יום מיום שחל פרעונו, הוראות הפקודה לא שולם

שה עשר יום לאחר בה יידרש לשלם את המגיע תוך חמי, בתשלומו הודעה בכתב

 ."       שהומצאה ההודעה

 

אביה שטיפל בחשבונות הדירה הלך . לעותרת עומד קושי אובייקטיבי בהבאת ראיות .62

תביעה לתשלום חוב מתיישנת . לעולמו ואין בידה מסמכים המעידים על אי קיום החוב

 ההתיישנות חוקל 1לאחר חלוף שבע שנים מיום היווצרות עילת התביעה מכוח סעיף 

זה אך הגיוני שהעותרת לא שמרה מסמכים המעידים על , ולפיכך, 6918 –ח "התשי

שנים מיום  61נמנעה המשיבה מלשלוח הודעות חיוב במשך , בד בבד. תשלום החוב

תה הרשלנית של המשיבה שללה על פי דוקטרינת הנזק הראייתי התנהגו. התגבשות החוב

להוכיח את יסודות עילת התביעה שהפנתה כלפי , או את הסיכוי, מהעותרת את היכולת

, המרכז הרפואי שערי צדק' גלעד פילבר נ 6993916א "רעראה )מי שגרם את נזקה הישיר 

ראוי כי המשיבה תשא בתוצאות מחדלה באי דרישת התשלום , על כן(. 129, (2)נד ד"פ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/262_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%20450/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%20450/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%201021/03
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%207953/99&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%207953/99&Pvol=נד
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לנהל , ראוי לציין כי בכל רשות מקומית קיים מנגנון שתפקידו לקבוע. במועד הגיוני

 .ולגבות את הארנונה על מנת למנוע מצבים כאלו

 

וכפי , היא דיונית ולא מהותית, 6918 –ח "תשי, ההתיישנות חוקטענת ההתיישנות לפי  .66

ראה " )אין בהתיישנות בלבד כדי לבטל את הזכות גופה"לחוק  2שנאמר בסיפא לסעיף 

' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 69360610פ "ה, ת גןעיריית רמ' סרור יפה נ 606631231 הפ

התנהלות המשיבה שמחד לא מגישה (. 3139, )6(2006מח -תק, המועצה האזורית זבולון

לא ומאידך טוענת ש, מאחר והיא מודעת לטענת ההתיישנות, תביעה אזרחית בגין החוב

פ "הכאמור ב. ניתן להתגונן כלפי הליך של גביה מינהלית בטענת התיישנות אינה כדין

 :3139, (6)2006מח -תק, המועצה האזורית זבולון' מ נ"בתי זיקוק לנפט בע 69360610

ת בארצנו היא דיונית כעולה ברורות מנוסחו של אין חולק כי ההתיישנות האזרחי"...

אך אותם נימוקים העומדים בבסיס טענת ההתיישנות , ההתיישנות חוקל 2סעיף 

המצב שנוצר , כשאדם הוא פורמאלית הנתבע כגון הקושי הראייתי בשמירת ראיות

כל , של התובע שהוא זנח את תביעתו והסתמכות על מצג זה מצד הנתבע באפס המעשה

אלה קיימים גם במקרה דוגמת זה שלנו שבו נאלץ מי שנדרש לשלם חוב ארנונה להיות 

באשר הרשות המקומית גובה את חובה בדרך , זה שפונה לבית המשפט

 ".אדמיניסטרטיבית מבלי להיזקק לערכאות

מאחר . נה אם ההתיישנות האזרחית היא דיונית או מהותיתאין זה מש, בנסיבות העניין

הן המערערת והן המשיבה לא יכולות בשל חלוף הזמן , שמדובר בחוב המצוי במחלוקת

 .להוכיח את קיומו של החוב או לחלופין אם נשלחו הודעות דרישה לתשלום

ליכים הליך העוקף ה, לאור הנתונים הללו נקיטתה של המשיבה בהליך גבייה מינהלי

 .משפטיים וטענות משפטיות כגון התיישנות אינה ראויה ואף פוגעת באינטרס הציבור

 

הפעלת הליך גביה מינהלי לאחר . המשיבה כרשות מינהלית מחויבת לפעול תוך זמן סביר .61

. מדובר בשיהוי בלתי סביר בגבייה מינהלית, היינו. שנה חורגת מתחום הסבירות 61

מינהלית נהנית המשיבה מיתרון דיוני שמשמעותו נטרול מעצם הפעלת ההליך של גביה 

חלוף . יתרון שלא צריך להיות מוקנה לה כאשר היא פועלת בשיהוי, מכשול ההתיישנות

. הזמן יוצר קושי ראייתי המותיר את העותרת ללא יכולת לסתור את קיומו של החוב

טרואקטיבית חוב לא ניתן לעקל ר. פעולת המשיבה אינה עומדת במבחן המשפט המינהלי

ארנונה לאורך תקופה של עשרות שנים כשלא ברור בנסיבות העניין שהעותרת היתה זו  

לא נראה לכאורה כי לעותרת ניתנה הזדמנות נאותה . שהתחמקה מתשלום הארנונה

 .להתגונן בגין החוב

 

לרבות סמכויות גבייה עצמאיות , המשיבה הינה גוף ציבורי בעל סמכויות נרחבות .61

סמכויות אלה מיועדות לשרת את רווחת הציבור אשר עתיד להנות . ות לכתומרחיק

 . מהשירותים אותם מספקת הרשות מכספי הארנונה

התנהגות . חרגה מסמכותה ונהגה בחוסר תום לב, המשיבה השתהתה במילוי חובתה

המשיבה יצרה מצג כלפי העותרת והקימה אינטרס הסתמכות שראוי להגנה בעומדו מול 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%20176275/01
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%2030340/97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%2030340/97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%2030340/97
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
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שוויצר  6066120פ "רע)ם אחרים של הציבור ובהם האינטרס של שמירת החוק אינטרסי

 (. 191,(6)פד נו, יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ובנייה' נ

 

ואין זה ראוי , המשיבה לא הוכיחה את קיומו של החוב השרוי במחלוקת, בנסיבות העניין .61

כי לאחר עשרות שנים תדרוש את תשלום החוב בדרך של הליך גביה מינהלי תוך 

מהאפשרות להגיש השגה ולהציג ראיות ותוך גרימת נזק , התעלמות מזכויות האזרח

 . לאזרח עקב השתהות בלתי סבירה בנקיטת הליכים

 

₪  21,000ד בסך "עוט "המשיבה תשלם לעותרת הוצאות ושכ. אשר על כן העתירה מתקבלת

 .מ צמוד מהיום"פלוס מע

 

 .כוח הצדדים-המזכירות תעביר העתק מפסק הדין לבאי

 . בהעדר הצדדים( 2003ביולי  9)ז "תשס, ג תמוז"ניתן היום כ
 

1629636 

11138666 
      ______________________ 
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