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 פסק דין
 

מיום , יד עיריית תל אביב יפוערעור על החלטתה של ועדת ערר לענייני ארנונה כללית של .1

7....7 . 

חשבון , בתל אביב 1השאלה אליה מתייחס ערעור זה היא מיהו המחזיק בנכס שברחוב הגליל  .2

אדם "כ פקודת העיריותל 1' מוגדר בס" מחזיק"(. "הנכס: "להלן) 0441-0010-004-35ארנונה 

למעט אדם הדר בבית מלון או , המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכול אופן אחר

 ". בפנסיון

 

ההלכה הפסוקה קבעה בהקשר זה לא אחת כי כמחזיק בנכס ייחשב מי שהוא יחסית בעל הזיקה 

ד "א פ"עיריית ת. מ נ"חברת בתי גן להשכרה בע 58/222א "רעלמשל ' ר)הקרובה ביותר לנכס 

יש לתת משקל יתר לאותן זיקות המשקפות , כאשר לצורך בחינת הזיקות לנכס, (321( 3)ט"ל

. משרד הבריאות נ 5.33813א "רעלמשל ' ר)שימוש בנכס והנאה משירותי הרשות הלכה למעשה 

  ."(צ"ד עיריית ראשל"פס: "להלן 7..2.2מיום  ,[פורסם בנבו], צ"עיריית ראשל

 

, לטענתה. היא המחזיקה בנכס"( טכנוסול: "להלן)מ "המערערת טוענת כי חברת טכנוסול בע .3

, מנגד. והיא המחזיקה היחידה בו, שנה .2-טכנוסול שוכרת את הנכס בשכירות מוגנת מזה למעלה מ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-LH-3-341-L.doc
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באופן , ולכן שונה רישום המחזיק בנכס, המשיב טען כי התגלה לו כי המערערת היא המחזיקה בנכס

 . 1.1.1337החל מיום , שהמערערת נרשמה כמחזיקה בו

 

 העובדות

 . ורהעובדות העיקריות הצריכות לענייננו נקבעו בעיקרן על ידי ועדת הערר בהחלטתה נושא הערע .2

 

היא מחזיקה . .1.2.137חברת טכנוסול היתה רשומה בספרי המשיב כמחזיקה של הנכס החל מיום 

להעביר את החזקה בו לכול גורם , ואסור לה לכן מכוח הסכם השכירות שלה, בנכס כדיירת מוגנת

 . אחר שהוא

 

, יו בנכסתפסה העירייה מטלטלין שה, בשל חוב שהצטבר לטכנוסול בעירייה, 3..2במהלך שנת 

. פ. ה)המערערת הגישה המרצת פתיחה לבית המשפט השלום . שעוקלו על ידיה לצורך מימוש החוב

בה היא טענה כי כל המטלטלין שעוקלו , ([פורסם בנבו], "המרצת הפתיחה: "להלן – /..5.32.1

הסכימה העירייה להשיב את המטלטלין , בשל כך. ולא בבעלות טכנוסול, תה שלההם בבעלו

היא אף חוייבה לשלם למערערת , 2..27.2ובפסק דינו של בית משפט השלום מיום , למערערת

 . הוצאות

 

הסתבר לה כי מי שמחזיק בפועל בנכס היא , לאחר פסק הדין בהמרצת הפתיחה, לטענת המשיב

 . ולכן שינתה העירייה את הרישום בספריה כאמור לעיל, נוסולהמערערת ולא חברת טכ

 

 החלטתה של ועדת הערר

, וקבעה כי טכנוסול והמערערת מחזיקות בנכס יחד ולחוד, ועדת הערר קבלה את עמדתו של המשיב ./

כי היא נוהגת , הוועדה קבעה כי למערערת יש סממנים של החזקה בנכס. 1..1.1.2וזאת החל מיום 

המערערת משתתפת בהוצאות ההחזקה . היא מחזיקה מפתח שלו ונכנסת אליו מעת לעת, הבו כבשל

עבור שכירת " שכר דירה"סך הוצאות אלה משקפות . ומממנת עובד בנכס, חשמל וטלפון, של הנכס

אשר גם עושה שימוש בנייר המכתבים , מר אביאל, המערערת מממנת טלפון למנהל טכנוסול. הנכס

לא ניתן למתוח קו גבול בין עיסוקה של . כנציג המערערת בנכס, המערערת ובכרטיס ביקור של

 . לבין זה של חברת טכנוסול, המערערת בנכס

 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s03201005-5.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s03201005-5.doc
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לתת מענה לחוסר האפשרות של טכנוסול להשכיר  –כך נקבע  –מערכת יחסים זו בין החברות נועדה 

 . לאור הסכם השכירות המוגנת, את הנכס

 

בו יושב , נפקא מינא כי המערערת מחזיקה גם מחסן ראשי במושב צפריהכי אין , עוד קבעה הוועדה ..

בחשבוניות שלה ובניירות , כתובתה של המערערת ברשם החברות, על כל פנים. מנהלה בדרך כלל

נקבע כי מועברים מעת , באשר לתשלום דמי השכירות. המכתבים שלה היא בכתובת הנכס בתל אביב

אולם אין בכך כדי לשלול את העובדה כי לאור דיני הארנונה , וללעת דמי שכירות  סמליים לטכנוס

וממועד זה , 1..1.1.2ועדת הערר קבעה כי המערערת החזיקה בנכס מיום . קיים מחזיק נוסף בנכס

 . היה מקום לרשום אותה כמחזיקה בנכס יחד ולחוד עם טכנוסול

 

 .מוגש הערעור, על החלטה זו של ועדת הערר

 

 טענות הצדדים

המערערת טוענת כי נטל ההוכחה הוטל על המשיב להוכיח כי היה מקום לערוך את שינוי הרישום  .7

, לתצהיר החוקר אשר הוגש לוועדת הערר. המערערת טוענת כי המשיב לא עמד בנטל זה. בספריו

מהמסמכים עצמם לא ניתן להסיק כי . ולכן הם אינם קבילים, צורפו מסמכים שלא החוקר ערך אותם

 . ניתן להסיק מסקנה הפוכה -אם בכלל  -אלא  –ת היא המחזיקה בנכס המערער

 

מהם עולה כי טכנוסול , המערערת הגישה תצהירים הן מטעם טכנוסול והן מטעמה שלה, מנגד

 . על פי חוזה שכירות שהוצג לוועדת הערר, 13.7מחזיקה בנכס כדיירת מוגנת מאז 

-והיא משלמת עבורם סכום קבוע של כ, מטכנוסולאריזה ועיבוד , המערערת מקבלת שירותי החסנה

המחסן העיקרי . המערערת מקבלת שירותים דומים גם מגופים אחרים. לחודש לטכנוסול₪  ...,8

 . של המערערת נמצא במושב צפריה

 

וכן צורפו העתקים של , היא במושב צפריה" דפי זהב"המערערת הציגה פרסומים לפיה כתובתה ב

 . וכיחים את האמורקבלה וחשבונית מס המ

 

מחייב לגישת , שבא לידי ביטוי כאמור בתצהירים שהוגשו מטעמה של המערערת, כל האמור לעיל .8

ולא הוכיח כי היה מקום לשנות את הרישום , המערערת את המסקנה לפיה המשיב לא עמד בנטל

טית לפיה העובדות שהוכחו אינן מצדיקות את המסקנה המשפ, לטענת המערערת. בספרי העירייה
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כל עוד לא הוכח כי טכנוסול נטשה את . כפי שקבעה ועדת הערר, הגופים מחזיקים בנכס יחד ולחוד

 . וחייבת לכן לשאת בארנונה, היא צריכה להיחשב כבעלת הזיקה הקרובה ביותר לנכס, המושכר

 

ומכוח וזאת מכוח הודאת העירייה , עוד נטען כי המשיב מנוע מלטעון כי המערערת מחזיקה בנכס

במסגרת הדיון בהמרצת הפתיחה הודתה העירייה כי החוב , על פי הטענה. הכלל של מעשה בית דין

 . ומכאן שהיא ראתה את טכנוסול כמי שמחזיקה בנכס –לעירייה הוא חובה של טכנוסול 

 

קיים השתק פלוגתא בין , עוד נטען כי לאור פסק הדין בהמרצת הפתיחה בו התקבלו טענות המערערת .3

וכי חובות הארנונה , כי הנכס אינו מוחזק על ידי המערערת, בפסק הדין נקבע ולו במשתמע. הצדדים

היו הליכי העיקול של נכסיה של המערערת מוצדקים לצורך , אם לא כן. בגינו אינם חלים עליה

ן וכי לא נית, כי המטלטלין שייכים למערערת, כך נטען, קביעתו של בית משפט השלום. גביית החוב

מחייבת את המסקנה לפיה המערערת איננה חייבת בארנונה , לעקלם בגין חוב של טכנוסול לעירייה

 . על הנכס

 

כי לא היה מקום להחיל את החיוב הרטרואקטיבי על המערערת החל מיום , המערערת הוסיפה וטענה ..1

תבססה על כל לא ניתן לה כל הסבר והיא לא ה, שכן קביעת התאריך היתה שרירותית, 1..1.1.2

 . תשתית ראייתית

 

, לאור טענות המערערת בהמרצת הפתיחה, לטענתו. טען המשיב כי יש לדחות את הערעור, מנגד .11

מסקנה זו נבעה מכך כי כל . הסתבר לעירייה כי המחזיק האמיתי בנכס היא המערערת ולא טכנוסול

בין המערערת , תח לנכסלבעלים של המערערת יש מפ, הסחורה שבנכס היתה בבעלות המערערת

, לטכנוסול אין פעילות למעט השירותים שהיא מעניקה למערערת, לבין טכנוסול אין הסכם בכתב

בעלי המניות של  –וקיימים קשרי משפחה בין טכנוסול לבין מי שהיה הבעלים של המערערת 

י החברות מספר הטלפון של שת. ואחיה, מר אברהם קלור, טכנוסול הם אשתו של מייסד המערערת

ובאתרי האינטרנט היא מפרסמת את כתובתה , כתובתה של המערערת היא בכתובת הנכס, זהה

 . בכתובת הנכס

 

, המשיב טוען כי יש להחיל את חובת תשלום הארנונה על מי שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס .12

ות שלא קבלה ממי למר, לכן. וכי העירייה גילתה כי המערערת היא בעלת הזיקה הקרובה ביותר

 .היתה העירייה זכאית לחייב את המערערת בארנונה על הנכס, מהצדדים הודעה על חדילת חזקה
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המשיב אף טען כי המצג לפיו שתי החברות הן שתי חברות נפרדות הוא מצג שווא שנועג להטעות  .13

 . ובכך להימנע מתשלומי ארנונה, את המשיב

 

טען המשיב כי העירייה לא טענה , או בשל מעשה בית דיןבאשר לטענות המניעות בשל הודאה 

משום שרק לאור המרצת הפתיחה , כי המערערת מחזיקה בנכס, במסגרת תגובתה להמרצת הפתיחה

, פסק הדין בהמרצת הפתיחה לא התייחס לשאלת ההחזקה בנכס. נודע לה כי המערערת מחזיקה בנכס

תן לראות בו כמעשה בית דין מסוג השתק ולכן לא ני, אלא לשאלת הבעלות במטלטלין בלבד

 . פלוגתא

 

משום שהעירייה זכאית לשנות את , המשיב טען כי עדכון שם המחזיק איננו חיוב רטרואקטיבי אסור .12

 .רישומיה לאחר שהתברר לה המצב העובדתי לאשורו

 

עוד נטען . רטענה המערערת כי הנטל על הטוען לתרמית הוא נטל מוגב, בתגובתה לתשובת המשיב ./1

כי אין לקבל את טענת העירייה לפיה נודע לה לראשונה על חילופי מחזיקים רק בעקבות המרצת 

כאשר המרצת הפתיחה , 3..3.1ח של חוקר שנערך ביום "משום שהעירייה הסתמכה על דו, הפתיחה

 . 3..2התבררה בסוף שנת 

 

בעלת הזיקה הקרובה ביותר  המערערת חזרה על טענתה לפיה לא ניתן לקבוע כי המערערת היא

טכסונול לא , כאמור. בלי לקבוע כי טכסונול נטשה את המושכר בו היא מחזיקה כדיירת מוגנת, לנכס

לטכסונול יש אינטרס חד משמעי . היתה זכאית להעביר את החזקה בנכס על פי הסכם השכירות שלה

קה של הנכס על ידי טכסונול החז –כך נטען  –לא תיתכן גם . לכן שלא להעביר את השכירות לאחר

 . והמערערת יחד ולחוד

 

במסגרת בקשת רשות להגן שהוגשה על , המערערת התייחסה לתצהיר של מנהל טכסונול מר אביאל ..1

"(. בקשת הרשות להגן: "להלן, שיבלתיק המוצגים של המ' מוצג ה) ..538311.א .תידי טכסונול ב

עוד נטען כי מבקשת רשות להגן עולה כי היחסים . היא טענה כי תצהיר זה לא עמד בפני ועדת הערר

. באופן דומה לתיאורם הנוכחי ,38משנת המסחריים בין טכסונול לבין המערערת תוארו בבקשה זו 

ולכן היא איננה יכולה , שלה נסגר מ"טכסונול איננה מוציאה חשבוניות למערערת משום שתיק המע

תשלומי המערערת , ח של המערערת"ח רוה"מהעדויות עולה כי בדו, אולם. להוציא חשבוניות

 . לטכסונול נרשמים כהוצאה

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%2031160/98
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 ?האם הוכח כי המערערת מחזיקה בנכס

 לא הצדיק את המסקנה לפיה המערערת מחזיקה, אני סבורה כי חומר הראיות שהוצג לוועדת הערר .17

 -טכנוסול  –הרי עצם העובדה שחברה אחת , כאשר מדובר בשתי חברות נפרדות ושונות, כך. בנכס

איננה מצדיקה את המסקנה לפיה , אריזה ועיבוד, שירותי אחסנה -המערערת  -מעניקה לאחרת 

 . המערערת מחזיקה בנכס

 

נכס בשכירות משנה שוכר בנכס ממשיך לחוב בחובות הארנונה אף אם הוא משכיר את ה, כידוע .18

דייר משנה מוגדר ". למעט דייר משנה" פקודת העיריותל 2.3' בס מחזיקמוגדר , כך. לשוכר אחר

אדם הגר בחדר או בחלק מחדר של בנין שאחר מחיזק בו והמשלם למחזיק דמי שכירות "שם כ

 ". בעדו

 

הניחה כי כל עוד המחויבות החוזית מכוח הסכם השכירות כלפי בעל הנכס  פקודת העיריות, לומרכ

בניגוד למקרה של העברת  –וכך הוא המצב במקרה של השכרת משנה )נותרה של השוכר הראשי 

גם אם במושכר , ממשיך השוכר הראשי להיות חייב בתשלומי הארנונה כלפי העירייה –( השכירות

 . דמי שכירות, לשוכר, לשלם לו  כלפי השוכרייב הח, כולו או חלקו מצוי אדם אחר

 

אלא רק העניק , ודאי שזה המצב כאשר השוכר הראשי לא השכיר את הנכס בשכירות משנה, לכן .13

, בכך כשלעצמו אין כדי לראות העברה של החזקה בנכס. שירותי אחסנה ושירותים אחרים לגוף אחר

או אף למסקנה , ה לפיה טכנוסול חדלה להחזיק בנכסלהגיע למסקנ –מכוח עובדות אלה  –ואין מקום 

 .  של ועדת הערר לפיה המערערת מחזיקה בנכס יחד עם טכנוסול

 

אם . אין גם משמעות לעובדה כי כל המטלטלין בנכס היו בבעלותה של המערערת, מאחר שכך

נכס יהיו הרי סביר להניח כי המטלטלין המאוחסנים ב, טכנוסול מעניקה למערערת שירותי אחסנה

גם העובדה שלמנהל המערערת היה מפתח של הנכס איננה צריכה לשנות את . של המערערת

 (. שנזכר לעיל צ"ד עיריית ראשל"פס' ר)מטעמים דומים  –המסקנה האמורה 

 

עולה כי בנכס היו גם חומרים של , מעדותו של מר כץ מטעם המערערת בפני ועדת הערר, זאת ועוד ..2

כי בנכס ישנם  –גרסתו של מר אביאל מטעם טכנוסול היתה דומה . במרתף הנכס שנמצאים, טכנוסול

מוצג , .../.7פרוטוקול ישיבת ועדת הערר מיום ' ר)מדפים ושולחנות שהם בבעלותה של טכנוסול 

 –בנוסף ישנו בנכס ציוד שהוא בבעלותו הפרטית של מר אביאל (. לתיק המוצגים של המשיב 13

 . ל"לגרסתו בדיון הנ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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והיא שילמה לה באמצעות , המערערת נדרשה לשלם לטכנוסול תמורת השירותים שהוענקו לה .21

.  'טלפון וכד, תשלומי חשמל –העברה של חלק מהסכומים בהם נשאה טכנוסול לצורך החזקת הנכס 

עולה כי התשלומים של המערערת לטכסונול , מעדותו של מר כץ מטעם המערערת בפני ועדת הערר

כן עולה מחומר הראיות כי המערערת מקבלת . ח של המערערת"ח רוה"הוצאה לצורך דונרשמים כ

 . על פי טענתה שלא נסתרה, שירותים דומים גם מגופים אחרים

 

עבור " דמי שכירות"כ –העובדה שהמערערת משתתפת במימון הוצאותיה של טכנוסול בנכס  .22

כדי להצדיק את המסקנה כי , כשלעצמה, טעמיאין די בה ל, השירותים שניתנים לה על ידי טכנוסול

 . המערערת מחזיקה בנכס

 

: להלן ,[פורסם בנבו])צ "עירייית ראשל. משרד הבריאות נ -מדינת ישראל  5.33813א "רעב

 :נקבע בהקשר זה כי( צ"ד עיריית ראשל"פס"

לקדם שירותים שונים הניתנים לציבור הנמצאים בתחום .( ר. ר, של העירייה)תה נכונו"

אינה יכולה להתפרש כחזקה משותפת , השתתפות במימון תפעולםשיפוטה על דרך של 

 ".שלה באותם נכסים יחד עם הגורם העושה שימוש בנכס ומחזיק בו למעשה

 

שכן המערערת הציגה גם מסמכים מהם  –בה  אין די, הטענה כי המערערת הציגה את כתובתה בנכס .23

. ומספר הטלפון שלה היה שונה מזה של הנכס, היתה במושב צפריה" דפי זהב"עולה כי כתובתה ב

ועדת הערר הסתמכה על פרסום נטען באינטרנט המעיד כי מספר הטלפון של המערערת זהה לזה של 

 .  רסום זהאולם לא הובהר מקורה של הראייה הנטענת בדבר פ, טכנוסול

 

אין די , אף אם המערערת הציגה בהקשרים כאלה או אחרים את כתובת הנכס ככתובתה, כך או אחרת

לאור כל האמור לעיל ביחס  – פקודת העיריותבכך כדי לקבוע כי היא תפסה חזקה בנכס לצורך 

. וטיבם של שירותים שהמערערת קבלה מטכסונול, ים בין המערערת לבין טכסונוללמערכת היחס

יוער בהקשר זה כי שוכר משנה עשוי אף הוא להציג את כתובתו בכתובת של הנכס אותו הוא שוכר 

בנכס לצורכי " מחזיק"על פי הוראות הפקודה הוא לא ייחשב כ, ואף על פי כן –כשוכר משנה 

אשר ניתן לכול היותר לראותה כשוכרת משנה , אמור גם ביחס למערערת דנןהדברים יפים כ. ארנונה

 . של טכנוסול בנכס

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%209813/03
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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הסכם בין שתי חברות מכוחו מעניקה חברה אחת לשניה שירותי החסנה  –סיכומה של נקודה זו  .22

אין . לא מצדיק כשלעצמו מסקנה לפיה שתי החברות הן המחזיקות בנכס לצורך ארנונה, ואריזה

מכוח הסכם השכירות המוגנת שלה עם , כי טכנוסול היתה ונותרה שוכרת הנכס כלפי הבעליםחולק 

עדותו של מר אביאל ' ר)טכנוסול היא זו הנושאת בדמי השכירות המוגנת כלפי הבעלים . הבעלים

, ואף אם זהו המצב, המערערת היא לכול היותר שוכר משנה של טכנוסול, לכן(. בפני ועדת הערר

 . שלעצמו כדי להצדיק את המסקנה לפיה המערערת מחזיקה בנכסאין בכך כ

 

האם קיימות נסיבות נוספות כאלה . יש צורך בנסיבות נוספות –כדי שניתן יהיה להגיע למסקנה כזו 

 . שאלה זו תיבחן להלן? בענייננו

 

 ?האם המערערת וטכנוסול הם חברות זהות

אינן למעשה שתי חברות שונות בעלות פעילות   - טכנוסול והמערערת –המשיב טוען שתי החברות  ./2

הוא מצג שווא שנועד , המצג לפיו שתי החברות הן שתי חברות נפרדות, לטענת המשיב. נפרדת

 . כדי להימנע מתשלומי ארנונה, להטעות את המשיב

 

הן ". פטנט למניעת תשלומי ארנונה"שתי החברות פועלות באופן שהוא , כך טוען המשיב, למעשה

ואין ביכלותה לשאת , משום שזו חברה שאין לה כל רכוש –יגות את טכנוסול כמי שמחזיקה בנכס מצ

מוצגת כמי שאיננה מחזיקה בנכס , המערערת –החברה בעלת היכולת הכספית . בתשלומי הארנונה

המערערת משלמת לטכנוסול את , במסגרת ההתחשבנות בין החברות. אלא מקבלת בו שירותים בלבד

כאשר לכאורה מחקירת מנהל טכנוסול עולה כי המערערת אמורה לשלם , (חשמל וטלפון) הוצאותיה

 . אולם כידוע היא איננה עושה כן –עבור טכנוסול גם את חשבון הארנונה שלה 

 

או התנהלות , יש לבחון אם כן האם התנהלות זו של שתי החברות היא התנהלות עסקית לגיטימית ..2

יובהר כי הנטל בהקשר זה . א נועדה אך ורק כדי להמנע מתשלום ארנונהשניתן לקבוע לגביה כי הי

 . וכי מדובר בנטל כבד, הטוען למצג השווא של שתי החברות –מוטל על המשיב 

 

 . העירייה לא הרימה את הנטל ולא הוכיחה כי מדובר למעשה בחברה אחת, אני סבורה כי בענייננו

 

שאז היא שכרה את הנכס כדיירת  – 13.7דת לפחות משנת חברת טכנוסול קיימת כחברה נפר, כך .27

' שצורף כחלק מנספח ח, כעולה מתדפיס רשם החברות שלה) 1383המערערת הוקמה בשנת . מוגנת
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המערערת הוקמה גם היא  הרבה לפני האירועים נושא הערעור , כלומר(. לתיק המוצגים של המשיב

 . נועדה כדי להתחמק מתשלום ארנונהמכאן שהקמתן של שתי החברות כשלעצמה לא . דנן

 

אשתו , אילנה קלור. ישנם קשרי משפחה בין בעלי חברת טכנוסול לבעלים הקודמים של  המערערת .28

מר  –היא מבעלי טכנוסול היא גם אחותו של הבעלים הנוסף של טכנוסול , של מייסד המערערת

ערערת ממר אביאל בתמורה רכש את המ, שהוא הבעלים הנוכחי של המערערת, מר כץ. אביאל

, מר כץ, אין טענה ביחס לקשרי משפחה או קשרים אחרים בין הבעלים הנוכחי. להוצאות שוטפות

אין מקום לכן להניח כי האינטרסים הכלכליים של שתי החברות הם . לבין טכנוסול או בעלי מניותיה

 .  כיום אינטרסים זהים

 

המערערת איננה , בעל פה בין טכנוסול לבין המערערת על פי ההסכם, לגרסת המערערת וטכנוסול .23

אלא היא משלמת במקומה תשלומים , מעבירה לידי טכנוסול כספים עבור השירותים שהיא מקבלת

, עובד, טלפון, מר כץ העיד מטעם המערערת כי טכנוסול נושאת בהוצאות כמו חשמל, כך. שונים

נספח , .../.7ול ישיבת ועדת הערר מיום פרוטוק)והמערערת משלמת את ההוצאות של טכנוסול 

, גובה התשלום של המערערת לטכנוסול איננו קבוע, כלומר(. 3עמוד , לתיק המוצגים של המשיב 13

 . אלא הוא תלוי בגובה החוב בגין שירותים אלה

 

כל תשלום נוסף עבור השירותים , טכסונול איננה מקבלת בפועל מכוח הסכמותיה עם המערערת

למעט , עוד עולה מחומר הראיות כי כיום טכנוסול היא חברה שאין לה כל פעילות. ת להשהיא נותנ

 (. ל"הנ 13מוצג  -עדותו של מר אביאל בפני ועדת הערר' ר)השירותים שהיא נותנת למערערת 

 

שכן כאמור על פי ההסכם משלמת , פעילות כזאת איננה יכולה להביא לרווח כלשהו לטכנוסול ..3

לטכנוסול יש ענין כלכלי , יחד עם זאת. וסול עבור חשבונותיה אך לא מעבר לכךהמערערת לטכנ

זכות הדיירות המוגנת היא כמובן זכות בעלת שווי . והוא שימור זכותה כדיירת מוגנת בנכס, נוסף

מעדותו של מר אביאל בפני . יש ענין לשמרה, כגוף בעל אינטרסים כלכליים, שלטכנוסול, כלכלי

עדות זו לא . ה כי טכנוסול היא זו המשלמת את ההוצאות תמורת הדיירות המוגנתעול, ועדת הערר

 .נסתרה

 

האינטרסים הכלכליים של טכנוסול , כאמור. טכנוסול פועלת באופן שיש בו היגיון עסקי מבחינתה .31

, מקובלת עלי טענתה של המערערת בסיכומי התשובה מטעמה, לכן. אינם זהים לאלה של המערערת

העברת החזקה בנכס תגרום לפינוייה של ... אין ספק כי לטכסונול אינטרס קנייני בנכס"לפיה 
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לפי )משמעי לקיים התחייבותה זו -לטכסונול אינטרס חד. טכסונול מהנכס ולאובדן זכויותיה בו

 ".ולא להעביר לאחר חזקה בנכס.( ר. ר, הסכם השכירות המוגנת שלה

 

 –ת המערערת לטכנוסול לשמור על זכותה כדיירת מוגנת מסייע, בעסקה בין שתי החברות, למעשה

נושאת המערערת בחלק מהוצאותיה של , בתמורה. ומנגד טכנוסול נותנת למערערת שירותים

יתכן כי בעתיד היא תוסיף . שנה .2-טכנוסול היא חברה שקיימת מזה למעלה מ, זאת ועוד. טכנוסול

אינני סבורה כי בנסיבות אלה , כך או אחרת. חריםלפעול באופן עצמאי ותיתן שירותים גם לגופים א

מדובר בשני . או כי אין להפריד בין שתי החברות, ניתן לקבוע כי טכסונול והמערערת הן גוף אחד

המסייעת לכול , העסקה בין הגופים הללו היא עסקה אמיתית. גופים נפרדים בעלי אינטרסים נפרדים

 . פרדים שלואחד משני הגופים לשמור על האינטרסים הנ

 

לא מצאתי לנכון להתייחס בהרחבה לטענות אחרות שהועלו על ידי , לאור התוצאה שלעיל .32

 כי איננו מקבלת את טענת המערערת ביחס , יחד עם זאת אציין בקצירת האומר. המערערת

מאחר שכעולה , זאת. שהוא שונה מההרכב ששמע את הראיות –להרכב הוועדה שנתן את ההחלטה 

אף שהוא לא שמע את , הסכימו הצדדים כי ההרכב שנתן את ההחלטה יפסוק בערר –ה מההחלט

 .הראיות

 

העירייה . אינני מקבלת אותן –באשר לטענות ביחס למעשה בית דין והודאת בעל דין של העירייה  .32

והיא שינתה את עמדתה לאור , לשיטתה אכן היתה סבורה מלכתחילה כי טכנוסול היא המחזיקה בנכס

 . כי המטלטלין שעוקלו הם כולם בבעלותה –ענותיה של המערערת בהמרצת הפתיחה ט

 

וזאת חרף , אינני סבורה כי קיימת הודאת בעל דין של העירייה כי טכנוסול מחזיקה בנכס, לכן

העובדה כי העירייה הוסיפה לשלוח לטכנוסול הודעות חיוב בגין הארנונה גם לאחר סיום ההליכים 

  .בהמרצת הפתיחה

 

שכן פסק הדין של , "השתק פלוגתא"אני סבורה כי לא מתקיים בענייננו מעשה בית דין מהסוג של 

אלא רק לסוגיית הבעלות , בית משפט השלום בהמרצת הפתיחה לא התייחס לסוגיית ההחזקה בנכס

 . לא משליכה בהכרח על סוגיית ההחזקה, סוגייה שכפי שהובהר בפירוט לעיל, במטלטלין
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ח חוקר שהמסמכים שצורפו אליו "ערת העלתה טענות ביחס להסתמכותה של העירייה על דוהמער ./3

את המסקנות העובדתיות ביחס למערכת היחסים בין הצדדים , ואולם. בגדר עדות שמיעה הם 

 . כפי שפורט לעיל, ניתן היה להסיק ממכלול הראיות שהיו בפני ועדת הערר

 

 . ובנסיבות אלה אני מקבלת את הערעור, לקביעתה של ועדת הערר אני סבורה כי לא היה מקום, לכן ..3

 . הערבון יושב למערערת. מ"מע+ ₪  ...,.1העירייה תשא בהוצאותיה של המערערת בסך 

 

 .המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין

 

בהעדר  8..22.11היום 

 הצדדים 
 

/123371 

/2.78313__________ 

 

 

 /5/5-24270//343רות רונן 

 שופטת, רונן. ר

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

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

 

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

