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 החלטה
 
החלטת מנהל הארנונה )"המנהל"( לחייב את העוררים בארנונה בגין בריכה עניינו של ערר זה ב .1

. סכום הארנונה שבמחלוקת עומד 2021בהתאם לצו הארנונה התקף לשנת  907לפי סיווג  רטיתפ
, בעקבות סקר נכסים 2021דצמבר  –חודשים אוקטובר שומה לבגין  מה מאות שקליםכעל 

 . במושב ינוב ובכלל זה בנכס נשוא הערר 26.10.2021שנערך ביום 

שלוש אך הוסיפו  לכך בארנונה, שבשטחם לגופו של עניין כנגד חיוב הבריכה טוענים העוררים  .2
 תמציתן: היזווטענות מקדמיות 

 

: ההשגה הוגשה ע"י העוררים ביום איחור המשיב במתן תשובה להשגה - 1טענה מקדמית  .2.1
הימים  60, מעבר למכסת יקר, 21.2.2022ביום רק והתשובה התקבלה אצלם  21.12.2021

הרשויות המקומיות לחוק  4ע בסעיף הקצובים למנהל הארנונה ליתן את תשובתו כקבו
 "(.חוק הערר)להלן: " 1976-)ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו

 

: לטענת העוררים על הערר להתקבל העדר חתימת המשיב על הערר – 2טענה מקדמית  .2.2
בא כוחו, זאת בניגוד  התשובה לא נחתמה בידי המנהל אלא בידיבהעדר תשובה לערר, שכן 

הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין  לתקנות 7לקבוע בסעיף 
 "(.תקנות הערר)להלן: " 1977-בוועדת ערר(, התשל"ז

 

:  העוררים טוענים כי נאמר להם במפורש על ידי 'אכיפה בררנית' - 3טענה מקדמית  .2.3
ור, . על יסוד המידע האמבארנונה מחלקת הגבייה שהמועצה לא מחייבת בריכות אינטקס

טוענים שהנטל עבר אל המשיב להוכיח כי החיוב שהושת עליהם נבע משיקולים ענייניים. 
משלא עמד בנטל, ולא הציג כל ראיה לסתור, יש לקבל את טענתם ולדחות את החיוב 

 אכיפה בלתי שוויונית פסולה, היא 'אכיפה בררנית'.  נגוע במניעים זרים, תוצר של בהיותו 
 



עוררים כי בשטחם לא מותקנת בריכה בנויה אלא בריכת "אינטקס" אשר ה טענולגופו של עניין  .3
נוסף. לפיכך לא  בבינויניתנת לפירוק והרכבה בכל עת, מונחת על פני הקרקע, ואינה מתוחמת 

 הבריכה שבשטחם. חלים התנאים הקבועים בצו הארנונה המקימים חיוב על

 

ואת שיקוליו במסגרת תשובותיו  המשיב דחה את כל טענות העוררים, ונימק את החלטתו .4
, וכן בסיכומיו מיום 30.6.2022לערר, במסגרת חקירתו שהתקיימה במהלך הדיון ביום  ,להשגה

25.7.2022. 

 איחור בתשובה להשגה  – 1טענה מקדמית  :בטענות המקדמיות הכרעה

 לחוק הערר קובע:  4סעיף  .5

 .המנהל הארנונה ישיב למשיג תוך ששים יום מיום קבלת ההשג (א)

ייחשב הדבר כאילו החליט  -לא השיב מנהל הארנונה תוך ששים יום  )ב(
, תוך 5האריכה ועדת הערר האמורה בסעיף  לקבל את ההשגה, זולת אם

שיירשמו, ובלבד  תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים
 שתקופת ההארכה לא תעלה על שלושים יום.

, ותשובתו של המשיב נשלחה 21.12.2022ביום ההשגה נמסרה למחלקת הגבייה במועצה  .6

 שני הצדדים.  מסכימיםימים לאחר המסירה. על כך  62, קרי 21.2.2022לעוררים ביום 

. 19.2.2022)א( לחוק הערר 'נופל' על שבת 4הימים הקבועים בסעיף  60היום האחרון למניין  .7
נמצא: . 20.2.2022לפיכך המועד המאוחר ביותר שהיה על המשיב לשלוח את תשובתו היה 

 חר בתשובתו ביום אחד.יאלכאורה המשיב 

ייחסת לסד הזמנים אולם קיימת פסיקה ענפה המ יום אחד בלבד...יש שיאמרו איחור פעוט,  .8
, מהות של ממש, ואינה רואה גם באיחור לחוק הערר 4סעיף העומד למשיב במתן תשובתו מכוח 

על המשיב להשיב תוך הניתן לתיקון. בהינתן השגה כדין שנמסרה כהלכה,  טכניקל משום פגם 
 אין כל הקלה. ו ,ימים 60

 

 :המשיתות על המשיב חובה חלוטהלאמץ את ההלכות ומחויבת  החל,לדין כפופה הוועדה  .9
 ! כאמור הימים 60לעמוד במניין 

דבר המחזק  - ולא בדיעבד  - ימים 60במהלך אותם ביקש אורכה המשיב  למעט החריג לפיו)

המשמעויות ל אף ליתן משקל מהותי ללוחות הזמנים, עלמנוע סחבת ואת כוונתו של המחוקק 
  .הנגזרות(

שהיא פגומה בצורה ובמסירה. קרי לא מדובר בהשגה כדין כ שהוגשהשלפנינו השגה  עקא דא .10
 שנמסרה כהלכה. במה הדברים אמורים: 

בנוסף, גם בגוף , ועל הודעת שומה", ולא "השגה" עררנרשם " השגהבכותרת מכתב ה .א
 ...".ערר זה"במקביל להגשת (: פסקה לפני אחרונההעוררים )יינו המסמך צ

בדואר רשום עם אישור למשרדי מחלקת הגבייה ולא באימייל ההגשה עצמה נעשתה  .ב
  .למשרדו של מנהל הארנונהמסירה 

, עד 2022בלבול ואובדן של מספר ימים לתוך חודש ינואר לטענת המשיב שני פגמים אלה יצרו  .11
 הגעת ההשגה לידי המנהל. 



 מעדותו והסבריו של מנהל הארנונה אשר נשמעו הגיוניים ואמינים עלינו, עולה שמרגע .12
הניחו הכותרת "ערר על הודעת שומה",  הנושאת אתשהתקבלה ההשגה במחלקת הגבייה 

ערר. חיפשו ולא מצאו... רק כעבור אותו ל שקדמהההשגה את לאתר  ניסוולכן  ,שמדובר בערר
ליועצת המשפטית של פנו . מכאן כותרתמדובר בטעות בימים נפתרה התעלומה, משהבינו כי 

 .ובבקשה גופה כותרתב חרף הטעותכ"השגה",  פנייהיחס ללהתיתתיר שהמועצה על מנת 

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נגד  ,08208/עמ"נ ב שנכתבו ע"י בית המשפט ראויים הדברים .13
 כשדן על פסיקת בית המשפט העליון כםהסתמב, ארנונה במועצה המקומית דיר חנאה מנהל

  :לות היחסיתבעניין הפרת מסגרת המועדים החלה על הרשות המנהלית והבט

הנסיבות מצדיקות הפעלת תורת הבטלות היחסית,  -גם בענייננו "
באופן שהחלטת המשיבה תעמוד על כנה, כאשר ברור מהשתלשלות 
העניינים כפי שפורטה על ידי המשיבה ומהבדיקה העניינית שנעשתה 

כי "נרדמה על משמרתה" וגם האינטרס הציבורי  על ידה כי אין לאמר

מצדיק עריכת בדיקה עניינית של הטענות, באופן שהקופה הציבורית 
 "לא תפגע עקב פגם טכני, כפי שקיים במקרה זה.

וכי  ,השתכנענו שהרשות לא "נרדמה על משמרתה"לשמע טענות המשיב ועדותו בפני הועדה,  .14

 . בלבול מעכב וההשגה אכן יצרובגוף ת בכותרת יוהטעו

תהליך המסירה, עת על , תרומתם של העוררים לאיחור במתן התשובה משתרעת גם זאת ועוד .15
בדואר , כתובתו , לפימנהל הארנונהבמקום אל מחלקת הגבייה אל במייל  השגתםאת שלחו 

 .רשום עם אישור מסירה

במקרה , קבע (4מ' )ע עיריית עכו 'אין בע"מ נ מורני ,12-10-2819מ "עתבית המשפט המחוזי ב .16
 אל גורם אחר בעירייה:כתובתו אלא לפי מנהל הארנונה אל  שלא השגהנשלחה  בודומה 

על הנישום מוטלת החובה להגיש את ההשגה למנהל הארנונה ולא " ... 
לכל גורם אחר בעירייה, ובהתאם לכך, על מנהל הארנונה להשיב 

 "ההשגה לידיו.יום מהמועד שהוא, הוא, קיבל את  60להשגה תוך 

שם  (8, )עמ' חברת דואר ישראל נגד מנהל הארנונה קרית אתא ,06/328עמ"נ חיפה וכך גם ב
נתקבלה אצל ההשגה בו יום שהרק מלמניין ימי המענה  יש למנות את המועדבדומה ש נקבע

 :מנהל הארנונה

יום  60תשובת מנהל הארנונה להשגתה של המערערת ניתנה בתוך " 
גה למשרדו. האיחור בהגעת ההשגה למשרדו של ממועד הגעת ההש

מנהל הארנונה נגרם בשל מחדלה של המערערת, אשר הפנתה את 

ההשגה ל"גב' רונית סגל מנהלת הארנונה", זאת כאשר בפועל רונית סגל 
 .."היא מנהלת מחלקת גביה ורונן רוזנפלד הוא מנהל הארנונה.

)אליה הייתה לעורר נגישות שוטפת מתוקף מנכ"לית המועצה פנו להם לעוררים ש אנו מאמינים .17
הפנתה אותם למחלקת הגבייה )ככל הנראה מתוך אשר והיא , תפקידו כיו"ר ועד מקומי ינוב(

לנמען הנכון באמצעות מחלקת הגבייה(. עם זאת ההישענות על ממילא  ועברת שפנייתםהנחה 
לשנות את העובדה  אין בה כדי "האשם" התורם לכאורה, מנכ"לית המועצה כגורם המכוון,

 במילים אחרות, . הגעת הפנייה לידי המנהלעד  עיכוב נוסףל הובילההשתלשלות הכבידה והש

לעמוד בסד רק מרגע שקיבל את ההשגה לידיו כשהיא ערוכה כדין מתגבשת אחריותו הבלעדית 
  אחרי. שעהלפני, ולא נקל  שעההזמנים. לא נקשה 



 60בגוף הפנייה או במסירה, אלא טוענים שמניין  העוררים אינם מתכחשים לפגמים בכותרת, .18
כך בלשון  להתגבר על אותם פגמים. ולרפא הדרושים כדי ימים את ה הימים כוללים בתוכם גם

 (: 6, עמוד 30.6.2022יום מהישיבה )פרוטוקול הארנונה  מנהלברורה הטיחו בפני 

נו להגיד שטעינו במילה, להגיד שטעי –יום לעשות הכול  60"יש לך 
 יום להגיש."  60אבל יש לך  –בהגשה, לבחון, לעשות מה שאתה רוצה 

הפסיקה אינה תומכת בפרשנות דווקנית חסרת כאמור, אנו דוחים את עמדתם זו של העוררים.  .19
זמנים ההמשיתה על המנהל חובה למלא אחר משימותיו המנהליות בסד זו היגיון ותכלית 

כלל שהמנהל אופן מקרה שלפנינו, בבו ,את חלקו גם כאשר המבקש, התושב, לא ממלא ,קשיחה
מועד הקבלה בפועל במהלך מבחינתו מועד הקבלה הוא שמרוץ הזמנים החל. לדעת היה לא יכול 

  לא נדרש לבקש אורכה.מכאן גם לא אחר בתשובתו ו ,חודש ינואר, ומשכך

של העוררים ומקבלים את עמדת המשיב לפיה  1אשר על כן אנו דוחים את הטענה המקדמית  .20

 בנסיבות האמורות כמוגשת באיחור. 21.2.2022ביום אין לראות בהגשת התשובה על ידו 

 העדר חתימה – 2טענה מקדמית  :הכרעה בטענות המקדמיות

התשובה לא נחתמה בידי המנהל אלא ע"י בא הואיל והעוררים טוענים שעל הערר להתקבל  .21
הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(  לתקנות 7ד לקבוע בסעיף כוחו, זאת בניגו

 "(.תקנות הערר)להלן: " 1977-)סדרי דין בוועדת ערר(, התשל"ז

לאור העובדה שמדובר בהרחבת חזית בניגוד  של העוררים זו 2מקדמית הועדה דוחה טענה  .22
ואין בה דבר כדי להאיר במהות , נשענת על פגם טכני שבצורהלתקנות הערר. הטענה  17לסעיף 

 . את עיני הועדה כך שאינה תורמת או דרושה למען הצדק

על כתב  מעבר לצורך נציין כי ממילא היינו מקבלים את עמדת המשיב כי חתימת בא כוחו .23
, וכמייצגו בהליך המשפטי, ממלאת את דרישות 1965 –ח חוק השליחות תשכ"ה ומכהתשובה 

  .המהותכל בכוחו לבטל את האמור ככזה שטכני הבפגם רואים  ובכל מקרה לא היינו, הדין

  אכיפה בררנית – 3טענה מקדמית  :הכרעה בטענות המקדמיות

נאמר להם במפורש על זאת משום ש ,לפסילת החיוב בשל "אכיפה בררנית"העוררים טוענים  .24
המידע  . מכאן, על יסודבארנונה ידי מחלקת הגבייה שהמועצה לא מחייבת בריכות אינטקס

 .ת עליהם נבע משיקולים עניינייםישהנטל עבר אל המשיב להוכיח כי החיוב שהש טענוהאמור, 
 .משלא עמד בנטל, יש לקבל את טענתם

  אלאבראיות של ממש.  להיתמך תחייבמסוג זה  הטענ המשיב.מדובר בטענות קשות כלפי  .25
לאותה אמירה הרי  ראיה.בדל בואף לא ממשית בתצהיר, בראיה  האותלא תמכו העוררים ש

 -לפיה אין מחייבים בריכות 'אינטקס' בארנונה  - מחלקת הגבייה בה נאחזים העורריםשל 
מדובר ש בכךהתמונה ת אורק השלים  במפורש, המשיב לא התכחש. ההיפך, הוא חזר על כך

 .כפי הבריכה של העוררים אינה תחומה בבינוי קבועו בפני עצמהפריקה הניצבת בבריכה 
 צורפו לתשובת המשיב(.  26.10.2021מונות של הבריכה שצולמו במסגרת סקר נכסים ביום )ת

 :כדלקמן לפרוטוקול( 13, 12 'מעיד מנהל הארנונה )עמ 30.6.2022ישיבה בפני הועדה ביום ב .26



אני מנהל הארנונה ואני אומר לך, שכל בריכת אינטקס במועצה "
קצת פחות מזה, כי יש גם אזורית לב השרון שנראית באופן הזה ואפילו 

בריכות שהן פחות ממה שאת רואה פה מבחינת הסביבה שלהם, 
 ".מחויבת ותחויב בלב השרון, בלי שום קשר

 ובהמשך אותו עמוד:

אני אומר לך שבריכת אינטקס שעומדת מעל הקרקע ואין מסביבה "
DECK שקועה,  ואין מסביבה שום דבר, לא מחויבת. בריכת אינטקס

עם מדרגות, מחויבת בלב  DECKוגם שלא שקועה, ויש מסביבה 
 "השרון. 

 למול עדותו הברורהיניפו היה ממש בטענה לאכיפה בררנית, שהעוררים  היינו מצפים, לוכאן  .27
 הייתה: ם לדבריואלא שתגובת ..לפחות מקרה אחד סותר. של המשיב

  ".אז תסלח לי, זה לא לפי ההוראות שהמועצה מוציאה" 

כיצד ניתן לטעון כלפי המשיב לאכיפה בררנית מבלי להציג ולו מקרה אחד שבו קיבל תושב  .28
 . דומה כאמור ארנונה על בריכה התחומה בבינוי קבעבכלשהו פטור מחיוב 

לכך שלא הוצג בפני מעבר  לאכיפה בררנית. הטענהאנו דוחים את לעיל המפורט לאור לפיכך,  .29

בדבר יישום כללי , עדותו של מנהל הארנונה אכיפה בררנית הועדה ולו מקרה אחד המעיד על

נשמעה לנו אמינה ועקבית והיא מחזקת את מתקן קבוע בתחומות  'אינטקס'החיוב על בריכות 
 .של העורריםתם החלטתנו שאין ממש בטענ

  לגופו של עניןהכרעה 

  שבצידו. תעריףהבריכה פרטית בארנונה לפי  907מחייב בסיווג  2021צו המיסים החל בשנת  .30

 הכולל שו"תים שונים אשר " חיוב ארנונה –דף מידע לציבור פרסמה המועצה " 9.3.2022ביום  .31

אופן חיוב הארנונה הבהרת  לצורך"... :כעולה מפתיח המסמך, להסביר לתושב ,ןמטרת
 "(.דף מידע..." )להלן: "והוא אינו מחליף את צו הארנונה למחזיקים בנכסים השונים

, אך 2021וצו המיסים הרלבנטי לענייננו הוא לשנת  2022מידע פורסם רק בשנת אמנם דף ה .32
 -ל 2021ראינו ליחס חשיבות לאותו דף מידע משום שלא היו שינויים בצו הארנונה  בין השנים 

 )למעט עדכון התעריף(. 907ביחס לבריכות שחיה פרטיות המחויבות לפי סיווג  2022

 נכתב:הנ"ל בדף המידע  13בסעיף  .33

 ? לשימוש פרטי האם צריך לשלם ארנונה על בריכת שחיה" 

פי התעריף הקבוע בצו  בריכת שחיה מחויבת בתשלום ארנונה כללית על
לצו המסים של המועצה(. חיוב בגין בריכות יעשה  907 הארנונה )סיווג

לבריכה כגון חדר מכונות,  וכל מבנה נילווה לפי שטח הבריכה הבנויה
ושירותים, בתעריף בריכה על פי צו הארנונה. )שטח הקרקע מקלחות 

 (.סביב הבריכה אינו מחויב



ען הסר ספק מובהר, כי בריכה הניתנת לפירוק המונחת על פני למ
 ת.הקרקע, ואינה מתוחמת בבינוי נוסף לא תחויב בתשלום ארנונה כללי

" 

 בארנונה, ודף המידע  לכך שבריכה פרטית לא תחויב מצטבריםניכר כי קיימים שני תנאים  .34
 : ומדבר בעד עצמ

 "(. התנאי הראשוןתנאי ראשון:  הבריכה ניתנת לפירוק )" -

 "(. התנאי השניתנאי שני: הבריכה אינה מתוחמת בבינוי  נוסף )" -

באשר הוא חיוב בארנונה תנאי הכרחי לצורך איון ה ואאין חולק שהאשר לתנאי הראשון:  .35
אלא ייעודה:  לא החומר ממנה עשויה הבריכה הוא הקובעהובהר ש זמניות הבריכה.מדגיש את 

וג אחר, מעיד הדבר על , 'אינטקס' או כל סהמיועדת לפירוק והרכבהככל שמדובר בבריכה 
  .עצמו גם הוסבר לעוררים הן על ידי מחלקת הגבייה והן על ידי מנהל הארנונהזמניות. כך 

כה הזמנית לעמוד בפני עצמה ילפיו על הבראבל לתנאי זה מתווסף תנאי נוסף, הגיוני על פניו,  .36
על פי  שהרי תיחום קבע סביבה מפר את הזמניות הדרושה !ולא להיות מתוחמת בבינוי נוסף

 , התנאי הראשון הכרחי אך אינו מספיק. לאמור. התנאי הראשון

בעוד שהמשיב טוען שהתנאי השני פער שבין העוררים לבין המשיב. הבתנאי השני הנ"ל  טמון  .37
אותו מתקן 'דק' סביב הבריכה אינו נחשב "בינוי", ועל נים העוררים מנגד שועמתקיים, ט לא

 גם יחד.מים שני התנאים כן מבחינתם מתקיי

ומקבלים את עמדת המשיב שהתנאי השני )"אינה  אנו דוחים את טענתם זו של העוררים .38
מתייחס לסוג החומר ממנו מיוצר התיחום  מתקיים, שכן הוא אינו מתוחמת בבינוי נוסף"( אינו

 מתייחס לתוצאה, קריאלא  )בדיוק כפי שסוג החומר ממנו עשויה הבריכה אינו רלבנטי(,
לפרק ולהרכיב את המאפשרת מעשית תוצאה , עם "הזמניות" דרישתיתיישב עם שהתיחום 

אבן, ברזל עץ )מ קבועבמילים אחרות, מרגע שקיים מתקן ייעודי . על התיחום סביבה הבריכה
 'דק' או כל חומר אחר( מסביב לבריכה, כמעט עד סיפה, תהפוך גם בריכה זמנית לקבועה.

לא מדובר במשטח 'דק' שטוח המשמש לדריכה בלבד אלא ש עולה מהתמונות שצורפו בתיק זה .39
בריכה, ותוחמת את הבריכה הבקונסטרוקציה שלמה,  מוגבהת בהדרגה אל הסף העליון של 

הטענה התיאורטית שניתן להוציא את לכן . . ייעודית וייחודית לבריכהולעומקהמסביבה 
 ורח נישאר עםשכן אז , טולת הגיון מעשינו סתמיתהיא עבורה מהמתקן שנבנה  יריעות הבריכה

 . מוגבה חסר משמעותאף מסוכן, שמסביבו 'דק'  יתכן, חשוף

את נועדה לשרת  אלא בפני עצמהעומדת  אינה גם קונסטרוקציית ה'דק'ש נאמרבאותה נשימה  .40
ה. בכך למעשה נקשרו עצמ , ללא חיות משלמהבריכהחלק כ ,האינטקס יריעות בריכת

עוד באופן שלא ניתן , ריכהיחידת ב וקיבעולזו  וזהאינטקס יריעת הקונסטרוקציה הקבועה ו
 , לפרקם ולהרכיבם מחדש.חלקיהלהפריד מעשית בין 

 

 ש"ח. 0001,שכ"ט עו"ד בסך בו עררבהוצאות ה איישהעורר  .נדחההערר 
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