
 

 

 

 

 
 התקיפת החיוב בארנונ

 

 

,  (ערר על קביעת ארנונה כללית)חוק הרשויות המקומיות
 1976 –ו "תשל

 

 



 

 

 

 

 
 התקיפת החיוב בארנונ

 ההשגה ומנהל הארנונה

 :מגישים ולמי זמן כמה תוך ,השגה להגיש זכאי מי•

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

  

 (.א)7סעיף  -ציון הזכות להשגה   -והמשך    

אלפא מסופים ומדפסות   2960/13מ "בר  –גם השגה שלא הוגשה למנהל הארנונה יכול ותיחשב כהשגה •

 ת"עיריית פ' מ נ"בע 

 –קבלה  –איחור במענה . זו למעשה שומה נגדית. אין הוראה בדין אך חייב להיות ברור –תוכן ההשגה •

 .יישום בעיית   

  345 –ו  344ברגיל אין משלוחי דואר רשום ומכאן סעיפים  –(הכל כלול)יום מיום הקבלה  90 –מועד ההגשה •

 .2' עמ -  העיריות לפקודת   

 

 



 

 

 

 

 
 תקיפת החיוב בארנונה

 ההשגה ומנהל הארנונה

 

  'נ מ"בע לבניין חברה ופיתוח דיור 2852/13 מ"עע – לסופית הופכת השומה – במועד השגה הגשת אי•

  .חיפה עיריית

 

 – עילית נצרת עיריית 'נ מ"בע הלפרין אופטיקה 4877-08-13 א"ת – המקומית הרשות רשלנות  – סייג 
 .ד"מפסה סקירה 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 תקיפת החיוב בארנונה

 ההשגה ומנהל הארנונה

 הערר לחוק 3 'סעי – הארנונה מנהל של הייחודית שבסמכותו נושאים – להשגה הנושאים•

  9530/05 מ"עע – עובדתיות סוגיות – בנכס שנעשה והשימוש ,הנכס שטח – גודל ,הנכס סוג ,הנכס מיקום 

  .לספר 57 'עמ ציטוט – עפולה עיריית 'נ מ"בע ישראל כחול רבוע 

 ממנו החומר ,בנייה שנת – כן כמו .בניין אדמת אפילו או חקלאית אדמה ,תפוסה קרקע ,בניין – הנכס סוג 

  .'וכו בנוי הוא 

   ?הנכס סוג לעניין שאלה היא – בארנונה החייב "בניין" הוא הסתיימה טרם שבנייתו בניין האם השאלה•

 

 

 



 

 

 

 

 
 תקיפת החיוב בארנונה

 ההשגה ומנהל הארנונה

 :הארנונה מנהל של הייחודית שבסמכותו נושאים המשך

 ספר – אחר מחזיק בידי נפרע החוב או/ו שליטה בעל אינו – בתאגיד שליטה בעל ידי על שהושתה לשומה התנגדות•
 .משפט בית – שליטה בעל על ארנונה להשתת התנאים בשאר לדון הסמכות .65 'עמ –

  בסיס – 'וכו ספורט למטרת המשמש נכס ,רפואי מוסד ,ריק נכס ,ניזק או שנהרס בניין – מארנונה והנחות פטורים•
 .עובדתיות בדיקות – הרציונאל

 :המשפט ובית הארנונה מנהל – מקבילה שבסמכות נושאים

   .הערר לחוק (ג)3 סעיף – המחזיק איני טענת•

 :הארנונה מנהל של בסמכותו שאינם נושאים

 הטל ,הארנונה צו חקיקת ,המקומית הרשות מועצת פורום כשירות – חוקיות אי – הערר לחוק (ב)3 סעיף•
   .מדידה שיטת ושינוי לדין בניגוד תעריפים / בהגדרות שינויים ,בניין אדמת על ארנונה

 



 

 

 

 

 
 תקיפת החיוב בארנונה

 ההשגה ומנהל הארנונה

 הארנונה מנהל של בסמכותו שאינן נוספות עילות

 כלל 8943/10 מ"בר – הפליה ,ארנונה בהשתת המקומית הרשות של מדיניות שינוי ,הארנונה תעריף סבירות•

  'נ מ"בע והשקעות אחזקות טן בר 7414/13 מ"עע ,אביב תל עיריית של הארנונה מנהל 'נ מ"בע לביטוח חברה

   .מ"בע (1961) נכסים אינטרגאמא 'נ הרצליה עיריית של הארנונה מנהל 15/201 מ"בר ,גן רמת עיריית

 ישראל רכבת 'נ חדרה עיריית 838/07 מ"עע – ארנונה הסכמי של בתוקפם לדון סמכות אין הארנונה למנהל•

 .מ"בע

  חברה איי.די.איי ישיר 'נ ת"פ עיריית 5666/09 מ"עע – שלטונית בהבטחה לדון סמכות אין הארנונה למנהל•

 מ"בע לביטוח

   .הרצליה עיריית 'נ יוסוביץ ורדה 2913/15 מ"עע – רטרואקטיבית בשומה לדון סמכות אין הארנונה למנהל•

 

 



 

 

 

 

 
 תקיפת החיוב בארנונה

 ההשגה ומנהל הארנונה

 – מנהלית עתירה במסגרת זו לבחון יש – מנהליים גבייה בהליכי לדון סמכות אין הארנונה למנהל•
   .יפו-אביב תל עיריית 'נ משען מרכז 7363/09 מ"בר

 

 .עילית נצרת עיריית 'נ נסייר 187/05 א"רע – התיישנות בטענת לדון סמכות אין הארנונה למנהל•

 

 א"רע – קודמות בשנים יתר תשלומי בגין השבה בדרישת לדון סמכות אין הארנונה למנהל•

 .טבעון קרית המקומית המועצה 'נ מ"בע ואנרגיה נפט תשתיות 4150/13

 



 

 

 

 

 
 תקיפת החיוב בארנונה

 ההשגה ומנהל הארנונה

 הכלכלית החברה 'נ אדומים מעלה עיריית 4510/98 א"ע – הארנונה מנהל י"ע רק – בהשגה החלטה•

 .האצלה סמכות אין !משפטי יועץ י"ע לא – מ"בע לירושלים

   .נספר הכל ...חגים שבתות .הערר לחוק 4 'סע – קבלתה מיום יום 60 – בהשגה החלטה למתן המועד•

  ההשגה– בחוק סנקציה – (הערר לחוק (ב) 4 'סע) יום 60 תוך בהשגה החלטה מתן אי של התוצאה•

  'נ אשדוד עיריית 3440/12 מ"עע – אחד יום של איחור גם – בהשגה הפירוט חשיבות גם ומכאן מתקבלת

 מ"בע תנועה מכשירי

 .שירשמו מיוחדים מטעמים – הערר לחוק (ב)4 סעיף – בהשגה החלטה למתן מועדים הארכת אפשרות•

 .מפורטת – בהשגה החלטה•

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 1976 –ו "תשל, (ערר על קביעת ארנונה כללית)חוק הרשויות המקומיות

 (6 'סע) בהשגה ההחלטה קבלת מיום יום 30 תוך – הערר הגשת מועד•

 וביניהם מועצה כחברי להיבחר הזכות בעלי מבין חברים שלושה – הערר ועדת הרכב•
 .1/2012 הכללי המנהל חוזר – ד"עו -  הוועדה ר"יו .(5 'סע) ר"יו

 ;(הכללי המנהל חוזר) שנים 4 + שנים 4 – הערר ועדת חברת של כהונתו תקופת•

  מפוטר .שנים 3 תוך לתוקף נכנס – להתפטר יכול – הערר ועדת חבר כהונת הפסקת•
 ד"בחוו צורך יש .קלון עמה שיש עבירה או הולמת שאינה התנהגות  - המועצה י"ע

 .עמדתו את להשמיע הוועדה לחבר הזדמנות מתן + ש"יועמ

 בעקיפין או במישרין עניינים ניגוד של במצב להיות וועדה לחבר אסור – עניינים ניגוד•
 שהמועמד שתפרט ד"חוו המועצה לחברי להגיש ש"היועמ על .הכללי המנהל חוזר –

 .עניינים ניגוד של במצב להימצא עלול אינו הערר בוועדת חבר להיות

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

 (5 'סע) המועצה י"ע ממונה הערר ועדת – הערר ועדת מינוי•

 שהוועדה מניעה אין .המועצה י"ע נקבע – הערר ועדת של מושבה מקום•
 אגף מושב במקום שלא עדיפות .המקומית הרשות של במבנה תשב

 .הגביה או/ו הכספים

  תוך מקרה ובכל האפשר ככל ,נפרדים – הערר ועדת מזכירות שירותי•
 .והגביה הכספים אגף ממזכירות הפרדה

 .זכאים – הוועדה לחברי גמול•

 

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

 – הארנונה של התשלום בהודעת יפורטו – ולערר להשגה והמועדים הזכויות•

 .7 'סע

 'סע – חזית הרחבת אין – שבהשגה לנושאים הגבלה – בערר נושאים•

  ,השגתו על הארנונה מנהל בתשובת מקופח עצמו את הרואה" – (א)6

  .129 'עמ + הערר ועדת לפני עליה לערור....יום שלושים תוך רשאי

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

נימוקי הערר  , תאריך קבלת ההחלטה בהשגה, רטי הנכספ, שם העורר –תוכן כתב הערר •

 .ניתן לקבל החלטה גם בהיעדרו של העורר –ופירוט האם מבקש להתייצב לדיון 

 .לחברים ואחד שמועבר למנהל הארנונה 3 – 4 –עותקי הערר •

ד "שמואל יוסף עו 1114/14מ "בר -יום אבל אין סנקציה   30 –תשובת מנהל הארנונה לערר •

-13338-10 נ"עמ –המועד הנחשב הוא מועד המצאת ההחלטה לוועדת הערר + ש "עיריית ב' נ

 . ש"עיריית ב' ד נ"שמואל יוסף עו 13

 

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

 עדיפות .לדיון שנקבע המועד לפני יום 15 לפחות – בערר לדיון הזמנה מועד•

   .ערב על בוקר לדיוני

 .סגורות בדלתיים לדיון מסוים צורך יש אם אלא בפומבי הערר דיוני ניהול•

 .הקלטה ,בכתב -  (2012) פרוטוקול ניהול•

 

 

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

 ג.11תקנה  –מותב חסר 

 מחליט הוועדה ר"יו אם אלא הצדדים בהסכמת לקיים ניתן – ר"היו שאינו חבר היעדרות•

 ;הדיון מועד את לדחות

 ;ר"היו עמדת פ"ע – חסר במותב החלטה•

 החבר שהשתתפות סבר הוועדה ר"יו – סייג – חסר במותב ימשיך חסר במותב שהתחיל מה•

 דין עיוות משום חסר במותב הדיון בניהול יהיה ולא לדין תועיל חסר שהיה

 

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

 ד.11תקנה  –מותב קטוע 

 + הצדדים להסכמת בהתאם הדיון המשך – סיומו טרם מהדיון יוצא ר"יו שאינו וועדה חבר•

 ;ר"היו הסכמת

  שלא בתנאי הדיון עצר שבו 'מהנק להמשיך אפשר  - אחר חבר במקום חדש ועדה חבר מינוי•

  .מחדש הכל ישמעו – חדש הרכב התמנה .דין עיוות יגרם

  .ר"היו החלטת פ"ע – דעותה נחלקו בו קטוע במוטב החלטה•

 

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

   .בהיעדר גם לדון ניתן אך להתייצב יש -  בערר לדיון התייצבות•

 בהתאם או (בתקנות כתובה לא) עצמאית אפשרות – תצהיר הגשת•

 (14 תקנה) הוועדה להנחיית

 .הדיון לפני ימים 4 מראש הודעה –(14 תקנה לעניין) מצהיר חקירת•

 

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

 .(.א19 תקנה) קיים – בהוצאות חיוב•

 נ"עמ – ערעור אפשרות ציון + (20 תקנה) הערר ועדת של מנומקת החלטה•

   .אעבלין מקומית מועצה 'ה מ"בע אלחנאן בית מוסד 4107-01-15

 .21 תקנה - המקומית הרשות של האינטרנט באתר – הוועדה החלטות פרסום•

 

 



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

 .לסופית הופכת השומה – במועד ערר הגיש שלא נישום•

 

 שלא בוודאי חיצוני בוגרם להיוועץ יכולה ואינה צריכה אינה – עצמאי שיפוטי גוף היא הערר ועדת•

 .אעבלין אזורית מועצה 'נ מ"בע אלחנאן בית מוסד 4107-01-15 נ"עמ – לוועדה מייעץ ד"בעו

 

  מ"בע חי לחם 278/09 מ"עת – שניתן ככל מוקדם להעלות יש הערר ועדת מחברי מי לפסלות טענה•

 .חולון עיריית 'נ

 

-2089-11 נ"עמ – במועד ניתנה לא הארנונה מנהל שהחלטת בטענה לדון מוסמכת הערר ועדת•

 .מטולה מ.מ 'נ לוין נעמי 13



 

 

 

 

 
 ניהול הדיון בוועדת הערר של הארנונה

 ההליכים בפני ועדת הערר

 

 על להקפיד מחויבת אך המשפט בבתי הנהוגים הראיות ודיני הדין בסדרי כבולה אינה הערר ועדת•

 אלדר 3429/12 מ"בר – פנים ומשוא עניינים ניגוד על ואיסור הטיעון זכות ובעיקרם הטבעי הצדק כללי

 .אביב תל עיריית 'נ מ"בע ש.ר

 

 

  מ"בע 1995 אחזקות א"נצב 12/6966 מ"בר – הערר נשוא בנכס ביקור לערוך רשאית הערר ועדת•

 .הכרמל טירת בעיריית הארנונה מנהל 'נ



 

 

 

 

 
 ערעור מנהלי –ערעור על החלטת ועדת הערר 

 

 :הערר לחוק (ב)6 סעיף•

 

 

 

 

  (דין סדרי) מינהליים לעניינים המשפט בתי לתקנות (ב)23 'סע – המנהלי הערעור להגשת המועד•

  2000 -  א"תשס

   .בדין לכך שנקבע במועד יוגש מינהלי ערעור (א) 

   .ימים וחמישה ארבעים בתוך מינהלי ערעור יוגש ,כאמור מועד נקבע לא (ב) 

 

6                                                        ) ( .

     .                     



 

 

 

 

 
 ערעור מנהלי –ערעור על החלטת ועדת הערר 

 

 מנהל 'נ חבה ציון 101/05 נ"עמ ד"בפס - הערר ועדת בהחלטות הערעור של משפט בתי התערבות•

  הערעור ערכאת של משפט בית יתערב לא כלל בדרך כי נקבע אזור מקומית במועצה הארנונה

   .הערר ועדת ידי על שנקבע בעובדה

 



 

 

 

 

 
 סמכויות ומועדים –עתירה מנהלית 

(  ב)3סעיף  - העתירה ההודעה כנגדה מוגשת מיום קבלת יום  45תוך עתירה מנהלית מוגשת •

 .  2000-תשסא( סדרי דין)לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים 

 (:ג) 3לבקש אורכה להגשת עתירה סעיף ניתן  

   .בדין לכך שנקבע במועד תוגש עתירה (א) .3

  יאוחר ולא ,העניין נסיבות לפי ,שיהוי בלא העתירה תוגש ,כאמור מועד נקבע לא (ב) 

  עליה הודעה קיבל שהעותר מיום או ,כדין פורסמה שההחלטה מיום ימים וחמישה מארבעים

   .המוקדם לפי ,עליה לעותר שנודע מיום או

-ו (א) משנה בתקנות כאמור עתירה להגשת שנקבע מועד להאריך רשאי המשפט בית (ג) 

 לכך הצדקה ראה אם ,ההארכה לבקשת להגיב הזדמנות למשיב שנתן לאחר ,(ב)

 



 

 

 

 

 
 טענת השיהוי –עתירה מנהלית 

   .שיהוי בטענת העתירה את לדחות יכול משפט בית .יום 45 תוך עתירה להגיש הנישום על

  הוגשה אפילו שיהוי טענת לקבל ניתן כי ,נקבע רעננה עיריית 'נ מ"בע ביתילי 1214/02 נ"בעמ

 .יומיים של באיחור הוגשה כשהעתירה וחומר קל ,יום 45 תוך העתירה

  עיריית 2600/00 א"בע גם שאושרה ההלכה ,(170/87 צ"בג) אסולין בפרשת ניתן מנחה ד"פס

  עולה בו במקרה השיהוי טענת העלאה" כי נפסק שם ,מ"בע (1993) פיתוח .צ.ח חבס 'נ הרצליה

  נסיבות בהעדר תובענה להכשיל צריכה אינה ,הרשות ידי על המס בגביית חוקיות לאי חשש

 ".מיוחדות

  'נ אדומית מעלה עיריית 5526/04 א"ע הטענות את המעלה הצד על מוטל מיוחדות נסיבות של הנטל

  'נ דיסקונט בנק 1228/00 א"ת ,החקלאות שר 'נ דגניה 2632/94 צ"בבג ,מ"בע בניין קבלני סאסי

 .עפולה עיריית

 



 

 

 

 

 
 המשך סוגיית השיהוי –עתירה מנהלית 

 זה דין בפסק – ירושלים בעיריית הארנונה מנהל 'נ מ"בע גלשן 1259/09 (ם-י) מ"עת ד"פס
  של הנושא כי שהתברר לאחר .ארנונה לענייני הערר ועדת בפני ערר הוגש ,ההשגה נדחתה
  והמשיב עתירה הוגשה ,הערר ועדת של סמכותה בגדר נמצא אינו רטרואקטיבית חיוב הטלת

 ועד החיוב הודעת הוצאת ומיום הואיל ,שינוי מפאת הסף על העתירה את לדחות יש כי טען
  על שנטענה השיהוי בטענת כי קבע משפט בית .חודשים כשמונה חלפו העתירה הגשת ליום

   .עתירה הגישה בטרם העותרת נקטה בהם ההליכים לאור ממש נמצא לא המשיב ידי

 נקבע הארנונה מנהל – ירושלים עיריית 'נ גיאת צמחוני רחל 8918/08 (ם-י) מ"עת ד"בפס
  אין ,הארנונה בשומת שנפלה הטעות על לעותרת המשיבה הודיעה מאז זמן חלף אם גם כי

  להחלטות בנוגע טענותיה על ויתרה כי והחלטי ברור באופן להעיד כדי העותרת בהתנהגות
  השיהוי .העותרת בהתנהלות אובייקטיבי שיהוי של פגם נפל לא המקרה בנסיבות .המשיבה

  של או המנהלית הרשות של ראויים באינטרסים ופגיעה לרעה המצב שינוי עניינו האובייקטיבי
 כן מתי נקבע זה דין בפסק עוד .העתירה בהגשת האיחור עקב הנגרמת ,שלישיים צדדים
  העותרת בהתנהלות כפיים ניקיון חוסר של פגם נפל כאשר וזה להתקבל יכולה השיהוי טענת

 .המשיבה את הטעתה העותרת כאשר או

 



 

 

 

 

 
 הנושאים בעתירה מנהלית

 

 .  'וכופרשנות הסכמים שומה , רטרואקטיביות, סבירות, הפליה, אי חוקיות



 

 

 

 

 
 

 

 תודה רבה


