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  בתי המשפט

 יפו-בבית המשפט המחוזי בתל אביב

 בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
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  עיריית חולון :המערערת

   

  נ  ג  ד 

   

  מ "טלכור ספקי כח בע :שיבההמ

 

שאול מנהיים : שופטים עיריית חולון' מ נ"טלכור ספקי כח בע 3102241בשא (: 11-10-4112)להחלטה בשלום 
 :  ד"עו

 

 דין-פסק

 

' כבוד השופט ש) על החלטת בית משפט השלום בראשון לציון, ערעור אחר קבלת רשות ערעור

אשר דחה את בקשת המערערת לסילוק ( 02522//א "בש) 1014522א "בת 42.2.0221מיום ( מנהיים

עקב , להשבת סכומי ארנונה ששולמו לפי טענתה ביתר, על הסף של תביעה שהגישה המשיבה נגדה

 . סיווג שגוי של נכס שהחזיקה המשיבה

 

 רקע .4

 

בין השנים , וטה של המערערתהמשיבה החזיקה בנכס מקרקעין בשטח שיפ (א)

, המערערת הגישה למשיבה דרישות תשלום בגין ארנונה כללית. 4990-4991

 . והמשיבה שילמה את הדרישות במועדן

 

שש שנים לאחר שהפסיקה להחזיק בנכס הגישה המשיבה תובענה נגד  (ב)

 .ביתר, לטענתה, להשבת סכומי ארנונה שנגבו, המערערת

 

 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s03005520.doc
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, שיהוי, התיישנות: וק על הסף מארבעה טעמיםהמערערת הגישה בקשה לסיל

הטעם האחרון מכוון לסמכות הייחודית . סופיות השומה ועקיפה של דיני הערר

 2בהתאם להוראות סעיף , של מנהל הארנונה להכריע בהשגה על שיעור הארנונה

 4911 –ו "התשל, (ערר על קביעת ארנונה כללית)לחוק הרשויות המקומיות 

 "(. החוק" -: להלן)

 

עמודים לא נתמכה בתצהיר למרות היותה שזורה בטעות  02הבקשה שהחזיקה  (ג)

 . עובדתיות לרוב

 

 ההחלטה נושא הערעור .0

 

 :בכל אחת מהעילות שנטענו על ידה, בית משפט קמא דחה את בקשת המערערת (א)

 

ולגבי  1.91./0קבע שאינה חלה לגבי כל סכום ששולם לאחר  – באשר להתיישנות

 . הדין-אלו יוכרעו בפסק –ספות מחלוקות נו

 . נדחתה טענה זו כטענת סף – באשר לשיהוי

קבע בית משפט קמא כי די  - "סופיות השומה"-ו" עקיפת דיני הערר"באשר ל

' סע" )נטען בין היתר כי העיריה התרשלה בסיווג הנכס לצרכי ארנונה"בכך ש

 .רת בעילה זולדחות את בקשת המערע, (42.2.0221להחלטה מיום  1' בעמ 44

 

כי לדעתו המצב המשפטי הנוהג אינו תומך בסילוק על , בית משפט קמא קבע עוד

אינו חורץ את גורל התביעה " סופיות השומה"וכי ענין ", הסף של התביעה

ככל שתטען בדרך דיונית נאותה טענה של אשם תורם " -ו; "לסילוק על הסף

שעתן של טענות כאלה , "הסופיות השומ"או טענה של הסתמכות העיריה על 5ו

 ".תגיע במסגרת ההליך העיקרי

 

 

שבה ניתנה , (4141521ע "בר)על החלטה זו הגישה המערערת בקשת רשות ערעור  (ב)

 .רשות ערעור

 

המערערת זנחה את מכלול טענותיה בבקשתה לסילוק התביעה על הסף והגבילה  ( ג)

כח עקיפת דיני הערר לסילוק התובענה על הסף לנו, בערעור זה, את טענותיה

 . ועקרון סופיות השומה

 

 הטענות בערעור .2

 

 :ואלו טענות המערערת
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המחוקק הקנה סמכות עניינית ייחודית למנהל הארנונה לדון בטענות נישומים  (א)

כאשר מבקש נישום לטעון נגד סיווגו של נכס , לפיכך; שעניינן שיעור הארנונה

הרי שבית , ו של מנהל הארנונהאו טענה אחרת המסורה לסמכות, לצרכי ארנונה

 .המשפט האזרחי משולל סמכות עניינית לדון

 

המערערת טוענת כי מן הדין היה לסלק על הסף את תביעת ההשבה שהגישה 

 .משנמנעה זו מהגשת השגה כדין, המשיבה

 

שכן העילה הנטענת נגד תקפות  -במקרים שבהם משולל מנהל הארנונה סמכות  (ב)

על המבקש לטעון נגד , אזי -ת העילות שבסמכותו השומה אינה נכללת ברשימ

המערערת . להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים, תקפות השומה

, כי כל פרשנות אחרת להוראות החוק תסכל את מטרת חקיקתו, מוסיפה וטוענת

 . לרכז את הסמכות העניינית בידי הרשות המינהלית

 

, עת סמכותו של בית המשפט האזרחישלפיו נקב, "מבחן הסעד"המבחן הידוע כ (ג)

אין לבית , טוענת המערערת, מטעם זה. נדחה בפני הוראתו המפורשת של החוק

, למרות שזו הוגשה, משפט קמא סמכות עניינית לדון בתביעתה של המשיבה

 .כתביעת השבה

 

, הטעיה או תרמית, אין כל משמעות לסיווגה של טעותה של המערערת כרשלנות (ד)

המערערת . מכותו של מנהל הארנונה כסמכות מינהלית גרידאלנוכח סיווג ס

מקימה לנישום , ככל שהיא קיימת במקרה דנן, טוענת כי עצם קיומה של טעות

ואין חשיבות לשאלת העלאתה של טענת רשלנות בקביעת , זכות לתיקון השומה

 .זהות הערכאה או הגוף בעל הסמכות העניינית

 

שבהם נקבע סד , עקיפה של דיני הערר הגשת תביעה אזרחית להשבה מהווה (ה)

.  ובאשר לשנת המס העדכנית בלבד, יום בלבד להגשת השגה 92זמנים קצוב בן 

יפגע ביכולתה של הרשות , מתן גושפנקה להגשת תביעות אזרחיות נגד הרשות

ויגרום לחוסר יציבות כלכלית לרשויות , לתכנן את תקציבה הנקבע משנה לשנה

 .של התקופה שבגינה ניתן לדרוש השבהתוך הארכה , המקומיות

 

שלא לסלק על הסף , כי טעה בית משפט קמא בהחלטתו, המערערת טוענת, לפיכך

 .את תביעת המשיבה

 

 ואלו טענות המשיבה
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המשיבה סומכת ידיה על החלטתו של בית משפט קמא וטוענת כי המערערת  (א)

ם נמנעה מלפעול אול, אודות סיווגו השגוי של הנכס, בידיעה פוזיטיבית, ידעה

שבו הסכימה , המשיבה טוענת כי עסקינן במקרה קיצוני. לשם תיקונו של הסיווג

המערערת להשיב את סכומי הארנונה שנגבו ביתר מהנישומים האחרים 

בשל שיעורם הגבוה , סרבה להשיב כספים למשיבה, אולם; שהחזיקו בבניין

 . ומאחר שהמשיבה עזבה את הנכס שש שנים קודם לכן

 

, ל תכליתן של טענות המערערת לאיין את זכותה של המשיבה להשבת הכספיםכ (ב)

טוענת , לפיכך. שכן למשיבה אין כיום כל אפשרות להגיש השגה על סיווג הנכס

הנדרשת , טענותיה של המערערת אינן עומדות בגדרי חובת תום הלב, המשיבה

 .ומרשות ציבורית בפרט, בניהול הליכים משפטיים ככלל

 

שכן ההלכה הנוהגת מאפשרת למשיבה להגיש , ממש בטענות המערערת אין כל (ג)

כאשר המשיבה התכבדה ופרטה את , במיוחד, זאת. את תביעת ההשבה שהגישה

 .עילת תביעה ברשלנות נגד המערערת, לטענתה, מכלול הנסיבות המקימות לה

 

ין וא, שעתן של טענותיה תגיע בגדרי ההליך העיקרי, טוענת המשיבה, מכל מקום

 .להעתר לבקשת המערערת להורות על סילוק התביעה על הסף

 

 דיון והכרעה .1

 

שורשיה נעוצים בהתנגשות . פנים לה לכאן ולכאן, הסוגיה שהובאה לפתחנו (א)

-לצד תפיסה שונה של יחסי רשות, מהותית של עקרונות מתחומי משפט אחדים

 .חינתבע במשפט האזר-לעומת יחסי תובע, נישום בתחום המשפט המינהלי

בקשת המערערת לא נתמכה בתצהיר למרות שהיא מכילה טענות , כפי שציינו

 . ודי היה בכך כדי להביא לדחייתה –עובדתיות לרוב 

 : אף על פי כן נדון גם בטענות לגופן

 

 

 

 :לחוק קובע 2סעיף 

 

מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים  (א. )3
יג עליה לפני מנהל הארנונה מיום קבלת הודעת התשלום להש

 :על יסוד טענה מטענות אלה
הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע ( 1)

 ;בהודעת התשלום
נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג ( 0)

 ;גדלו או השימוש בו, הנכס

 השגה
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 062-ו 1הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים ( 3)
 ;יותלפקודת העיר

לחוק הסדרים ( ג)8היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף ( 4)
שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית  –ג "התשנ

 .בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס
אין באמור בחוק זה כדי להסמיך את מנהל הארנונה או את  (ב)

ועדת הערר לדון או להחליט בטענה שמעשה המועצה של 
ית בהטלת הארנונה או בקביעת סכומיה היה הרשות המקומ

של סעיף ( 3)עד ( 1)חוקיות שלא כאמור בפסקאות -נגוע באי
 (.א)קטן 

מי שחויב בתשלום , (ב)-ו( א)על אף האמור בסעיפים קטנים  (ג)
ארנונה כללית ולא השיג תוך המועד הקבוע על יסוד טענה לפי 

בית ברשות , רשאי בכל הליך משפטי, (3()א)סעיף קטן 
להעלות טענה כאמור כפי שהיה רשאי להעלותה , המשפט

 .אילולא חוק זה
 

ובין העלאת טענה נגד השומה , שאלת היחס בין הליך ההשגה על פי חוק זה

 .מושפעת ממספר עקרונות נוגדים, בהליך משפטי אחר

 

לשם , ברשות אשר נטען כי עשתה שימוש בכוחה הכופה, ענייננו, מחד גיסא

על , אשר תקציבה נקבע משנה לשנה, הרשות. שלא כדין של נישוםחיובו ביתר ו

מבקשת להגביל את המועד להעלאת טענות נגד שומת , פי הוראות צו הארנונה

. כדי לעגן ודאות כלכלית מסויימת בפעולותיה, ארנונה לשנת המס הרלוונטית

העומדת ביסוד , הרשות מבקשת להעניק לפעולותיה את חזקת תקינות המינהל

את היקף הביקורת , כתוצאה מכך, ולצמצם, קרונות המשפט המינהליע

 .האפשרית על פעולותיה

 

המגיש תביעת השבה , בתובע בהליך אזרחי, בסופו של דבר, ענייננו, מאידך גיסא

שכן אין להסכין , מוצדקת לכאורה, תביעה זו. נגד מי שנטל ממנו כסף שלא כדין

, בענייננו. ודוק. ון נכסיו של האזרחעל חשב, עם זיכוי הרשות ברכוש לא לה

ומטעם זה אין צורך , הגבילו הצדדים את טיעוניהם לסוגית סופיות הליך ההשגה

 .להדרש בענייננו לבחינת סוגית השיהוי

 

עניינו תיחום , אשר מצא את ביטויו בספרות המשפטית ובפסיקה, נדבך נוסף (ב)

המקובל " מבחן הסעד" ולא לפי" מבחן העילה"לפי , סמכותו של מנהל הארנונה

כי , מקובל בשיטתנו המשפטית, בעוד שכידוע, הווה אומר. במשפט האזרחי

הרי , סמכותו של בית משפט נגזרת משאלת הסעד המתבקש בכתב התביעה

 עילתשהמחוקק קבע מפורשות שסמכותו של מנהל הארנונה נגזרת דווקא מ

, חרוז כחוט השני, השל קביעת הסמכות בהתאם לעילה הנדונ, עקרון זה. ההשגה

מאז הקמתו של בית המשפט לעניינים מינהליים , בחקיקה המינהלית העניפה

סמכותם העניינית של בתי המשפט לדון בעניינים ", וסרקרוג' ראו גם ש)

פברואר ( )4)ז  משפט וממשל, "מינהליים לפי חוק בתי משפט לעניינים מינהליים
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מנהל מיסוי -מדינת ישראל 188521 ('חי)ע "בבר, וסקירת הסוגיה, 284( 0221

 ((.0221) 002, (42)כרך לו , דינים מחוזי, רומנו' מקרקעין ומס רכוש חיפה נ

 

מבחן "או " מבחן העילה"דוגמת , לפיכך אין אפשרות להעזר במבחן אחד

 .לשם קביעת גורם הביקורת הראוי, "הסעד

 

שעה , ראויהיש להוסיף ולהדרש לשאלת המדיניות השיפוטית ה, על כל זאת (ג)

במקום שבו הסדיר , שגוברת נטייתם של בתי המשפט שלא להעניק סעד לתובע

 . המחוקק אפשרויות חליפיות לפתרון הסכסוך

 

זה . המגמה ליצירת גופי ערר פנימיים אינה נחלתו הבלעדית של החוק"
שנים מספר נוטה המחוקק להכיר בחשיבות הציבורית של הקמת גופי 

במגזרים השונים של הרשויות המינהליות מינהלתיים -ערר פנים
במטרה ליישב במהירות סכסוכים המתגלעים בין הפרט לרשות 

ומתוך תקווה כי גישה זו עשויה לטפח יחסים תקינים , המינהלית
ר ועדת עררים "יו' ורדי נ 300566ץ "ראו בג)והוגנים בין האזרח לשלטון 

על (. 01/' בעמ, 14/( 4)ד כ"פ, לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
שורשיה ההיסטוריים של מגמה זו עמדה הוועדה לענייני רשויות 

 ... /129-שיפוטיות בראשות השופט לנדוי ב-מעין
 1220-ב"תשנ, מגמה זו עמדה ביסוד חקיקת חוק בתי דין מינהליים

אך מעבר , (334' בעמ, 1221-א"תשנ, ראו הצעת חוק בתי דין מינהליים)
-של מערכת ענפה של גופי ערר והשגות פנים לכך הביאה לשכלולה

מינהלתיים אשר מטרתם לתקן את המעוות ברשות המינהלית בלי 
 .          מינהלית-להיזקק לערכאה שיפוטית חוץ

 
היא תורמת להפחתת העומס המוטל , ראשית. בגישה זו טמון היגיון רב

קות היא מביאה ליישוב מהיר ויעיל של המחלו, שנית. המשפט-על בתי
היא מאפשרת , שלישית. המתגלעות בין הפרט לרשות המינהלית

של החלטות , יסודית ומקצועית, רחבה –קיומה של בדיקה שנייה 
 . היא עשויה לטפח יחסים תקינים בין האזרח לשלטון, רביעית. הרשות

... 
הגשמת התכליות והיתרונות שבמוסד הערר מחייבת הכרה בו כסעד 

 ...".המשפט-הפנייה לביתחלופי שיש למצותו טרם 
 
, מחוז צפון, הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה' בר אור נ 121/522א "ע)
 ((0220) /1, 28( 1)ד נו"פ
 

שמא יהא בהגבלה הגלומה באופי הדיון לפני רשויות , הובע חשש, לעומת זאת

כדי לאיין את זכויותיהם של אזרחים שטרחו ושילמו את , מעין שיפוטיות

תוך עידוד נישומים להשיג על ; אך לא הגישו השגה במועד, וםדרישת התשל

א "ע)מחשש לאובדן האפשרות להשבת סכומים ששילמו ביתר , שומת ארנונה

  21(  לא פורסם)פדאור  ,  עירית בני ברק' מ נ"פז חברת נפט בע 0/81522( א"ת)

(2  )118   (0221.)) 

עירייה ואפלייה ועל כן אין נציין שהתביעה בענייננו כללה עילות של רשלנות ה

 (. ל"דברי השופט שנלר בעניין הנ' ר)מדובר בטענות טכניות בלבד 
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מחייבת לא פעם , הכרעה בתביעות השבה תוך התחשבות בנדבכים אלו, לדעתנו (ד)

רק לאחר שמיעת , תוך קביעת ממצאים, להדרש לגופה של התביעה הפרטנית

, רך לשקול לגופה את תביעת ההשבהנובע מהצו, טעמו של עניין. ראיות וטיעונים

היקף אחריותה , את האפשרויות החלופיות שעמדו לתובע לנקיטה בהליכי השגה

 .ועוד, של הרשות למצב שנוצר

 

עיריית ' מישאלוף נ 28/2521( א"ת)א "ע)כך למשל קבע בית משפט זה לאחרונה 

 :כדלקמן, ((0221)לא פורסם , תל אביב

 
היא כי אין בחוק הערר הלכה ידועה ומבוססת היטב "

הוראה החוסמת את אפשרות ההשגה על חיוב הארנונה 
כאשר הדיון לפני בית המשפט , בדרך של תביעה רגילה

את הטענה של רשלנות מצידה , בין היתר, האזרחי כולל
' עיריית נהריה נ 9662526א "רע. של הרשות המקומית

 .'ו012, א019, 014( 0)ד נב"פ, נתן קזס
... 

פט העליון אף עמד על שיקולים נוספים בית המש
מידת מודעותו של האזרח להליכי : "שיישקלו במסגרת זו

ההשגה המינהליים ומידת הפגיעה ועיוות הדין שייגרמו 
" לאזרח מחסימת דרכו לערכאות השיפוטיות הרגילות

עיריית ' מ נ"טכנולוגיה מתקדמת בע. ט.ט 44/0500א "ע)
 (". 980, 993( 0)ד נו"פ, טירת הכרמל

 

 . ואף בענייננו כן

מן הראוי שתתקבל לאחר שמיעת , לשבט או לחסד, הכרעה בתביעת המשיב

אין די באי הגשת השגה , לאמור. בגדרי הכרעה לגופו של ההליך, ראיות וטיעונים

, תביעה זו. כדי לאיין את תביעת המשיב, לחוק 2בהתאם להוראות סעיף , כדין

שקילת כל הרכיבים והנדבכים שעליהם עמדנו לאחר , מן הראוי שתוכרע לגופה

 .ויישומם על עובדותיו של המקרה דנן, לעיל

 

 סוף דבר ./

 

 .אשר על כן הערעור נדחה

 

 .מ"בצירוף מע₪  02,222ד של המשיבה בסך "המערערת תשא בשכר טרחת עו

 

 . בדואר רשום, המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים

 

 . בהעדר הצדדים( 0009ביוני  10)ז "תשס, ד בסיון"ניתן היום כ
 

/409214 

 
 

/409214 
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 /1118242-020252/הילה גרסטל 
/1118242/1118242                                                                                                                                                                 

 שופטת, הילה גרסטל
 סגנית נשיא

 ד"אב

 שופט, שילה' ילן שא  שופט, ישעיהו שנלר 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


