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 פסק דין

 

 –להלן )יד עיריית ירושלים ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה של .1

ישיבת מקדש , שבה נדחה ערר שהגישה המערערת, 13/806בתיק ( ועדת הערר

מנהל הארנונה בעיריית ירושלים , על החלטת המשיב( המערערת –להלן )המלך 

 (. המשיב –להלן )

 

 העובדות הרלוונטיות וטענות הצדדים

ומנהלת ישיבה גבוהה  המפעילה, ללא כוונת רווח, המערערת היא עמותה רשומה .2

הישיבה או  –להלן )ללימוד תורה במבנה שבשטח שיפוטה של עיריית ירושלים 

 . באותו מבנה מפעילה המערערת גם בית כנסת(. המבנה

 

המבנה שבו מפעילה המערערת את הישיבה ואת בית הכנסת מופיע בספרי  .3

 . העירייה כשלושה נכסים שונים

ושטחו , (26' נכס מס –להלן ) 0026ה הוא שמספרו בספרי העיריי, בנכס האחד

שלטענת המערערת משמש בעיקר כבית , (ר"מ 56ששטחו )מצוי אולם , ר"מ 166
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. המשמש בעיקר כמעין כיתת לימוד" בית מדרש"כנסת ולטענת המשיב מדובר ב

 . את חדרי הלימוד של הישיבה 26' כמו כן כולל נכס מס

 200ושטחו ( 10' נכס מס –להלן ) 0010שמספרו בספרי העירייה הוא , בנכס השני

ר מצויות כיתות לימוד נוספות וכן שטחים המשמשים את הישיבה "מ

 .לשימושים שונים

ושטחו ( 33' נכס מס –להלן ) 0033שמספרו בספרי העירייה הוא , הנכס השלישי

ומשמש את המערערת , כולל את ארבע הקומות העליונות במבנה, ר"מ 625

 . המתגוררים במקום בתנאי פנימייה, תלמידי הישיבה לצורך מגוריהם של

 

הוענק למערערת פטור מתשלום ארנונה בגין המבנה כולו מכוח  2003עד שנת  .4

פקודת  –להלן ) /153, (פיטורין) פקודת מסי העירייה ומסי הממשלההוראות 

בעקבות ביטול הפטור . ביטל המשיב את הפטור האמור 2004בשנת . (הפיטורין

( הממונה –להלן )פנתה המערערת לממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים 

וזאת , בגין המבנה כולו, וביקשה כי יאושר לה פטור חלקי מתשלום ארנונה

כל "הקובע פטור מתשלום ארנונה ל, פקודת הפיטוריןל( י)6כוח הוראות סעיף מ

מתנדב לשירות הציבור משתמש בו אך ורק לשירות הציבור -רכוש שמוסד

 ". י סעיף זה"י שר הפנים עפ"בתנאי שאותו מוסד יתאשר ע

ה המערערת למשיב בבקשה לפטור מלא מתשלום ארנונה בגין אותו בנוסף פנת

מכוח הוראות , זאת.  כבית כנסת, לשיטתה, חלק במבנה ששימושו העיקרי הוא

בית "הקובע פטור מלא מתשלום ארנונה ל, פקודת הפיטוריןל( 1()ה)ג6סעיף 

והכל לגבי השטח המשמש לצרכי , מסגד או בית תפילה אחר, כנסיה, נסתכ

 ".תפילה ואשר אין בו פעילות עסקית

 

בהחלטה נתקבלה . ניתנה החלטת הממונה בבקשת המערערת 2.00./ביום  .6

הנכסים עליהם "אך נקבע כי , בקשת המערערת לפטור חלקי מתשלום ארנונה

 ". המוסד לצרכי לימוד בלבד יחול הפטור כאמור יהיו אלה המשמשים את
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, 26 -ו 10' החיל את הפטור על נכסים מס, ביישמו את החלטת הממונה, המשיב .5

את דירות המגורים המשמשות , כאמור, הכולל) 33' וסירב להחילו על  נכס מס

 (.  את תלמידי הישיבה

אשר לבקשת המערערת שעניינה פטור מלא מתשלום ארנונה לאותו חלק במבנה 

סירב , (26' חלק מנכס מס)בעיקר כבית כנסת , לדברי המערערת ,המשמש

וזאת הואיל ולעמדתו , המשיב לפטור את המערערת מתשלום ארנונה בגינו

באולם המשמש לצרכי לימוד ואשר השימוש בו כבית , קרי, מדובר בבית מדרש

 .  כנסת הוא בבחינת שימוש שולי בלבד

 

החיל את הפטור החלקי מתשלום המערערת מצדה סברה כי היה על המשיב ל .0

גם על דירות המגורים וכי בכל הנוגע לאולם , שאישר לה הממונה, ארנונה

היה על המשיב להעניק לה פטור מלא מתשלום , כבית כנסת, לשיטתה, המשמש

לאחר שהתקיימו בין הצדדים מספר הליכים דיוניים שאינם , לפיכך. ארנונה

, הגישה המערערת ערר לועדת הערר, חירלוונטיים לצורך הכרעה בערעור הנוכ

 .שבו תקפה את החלטת המשיב בשני העניינים האמורים

 

דחתה את הערר שהגישה , בהחלטתה נשוא הערעור הנוכחי, ועדת הערר ./

ציינה ועדת , וריןפקודת הפיטל( י)6אשר לפטור החלקי לפי סעיף . המערערת

, לדברי ועדת הערר. הערר כי הסמכות להחליט בעניין זה מסורה לממונה

אין , משאישר הממונה פטור חלקי לאותם נכסים המשמשים לצרכי לימוד בלבד

וככל שהמערערת מבקשת , מקום להחיל את הפטור גם על דירות המגורים

ת כן אינו בהגשת ערר הרי שהמקום לעשו, לחלוק על קביעת הממונה לעניין זה

, לעניין זה דחתה ועדת הערר גם טענה חלופית שהעלתה המערערת. לועדת הערר

הרי שיש להפנות , לפיה אם אכן מדובר בנכס שיש לסווגו לפי השימוש למגורים

הטעם שבגינו דחתה ועדת . את חיובי הארנונה לתלמידים המתגוררים בדירות

רערת היא המחזיקה במבנה כולו הערר טענה זו הוא שאין חולק כי המע

 .ומפעילה בו ישיבה

קבעה ודעת הערר כי את , לפקודה( 1()ה)ג6אשר לפטור המלא לפי סעיף 

יש לפרש בצמצום וכי מטעם זה אין  פקודת הפיטוריןהפטורים הקבועים ב

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
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שנועד לבתי כנסת המשמשים באופן , וקנה לבתי כנסתלכלול בגדר הפטור המ

 . גם בתי מדרש המשמשים מדי פעם לתפילה, ייחודי לתפילה

 

שבו , המערערת לא השלימה עם החלטת ועדת הערר והגישה את הערעור הנוכחי .5

 . היא תוקפת את החלטת ועדת הערר בנוגע לשני העניינים האמורים

, מערערת כי אין לפרש את החלטת הממונהבכל הנוגע לדירות המגורים טוענת ה

, שנוסחה בהתאם לנוסח הקבוע המשמש את הממונה לצורך החלטות מסוג זה

לתמיכה . כהחלטה שאינה מאשרת פטור חלקי מארנונה לדירות המגורים

ומשמשות אף , בטענה זו טוענת המערערת כי דירות המגורים הן חלק מהישיבה

עוד . מוד בישיבה דורשת מגורים במקוםשכן צורת הלי, "לצרכי לימוד"הן 

טוענת המערערת כי השימוש בדירות המגורים לצרכי מגורים הוא שימוש תפל 

, לפיכך. שהוא שימוש לצרכי לימוד, לשימוש העיקרי שנעשה במבנה כולו

שאותה יש להחיל , על פי הפסיקה שעניינה סיווג נכסים לצרכי ארנונה, לטענתה

יש , פקודת הפיטוריןבנה לצורך הפטורים הקבועים בגם בכל הנוגע לסיווג המ

לתמיכה בטענות אלו מפנה . לראות במבנה כולו כמבנה המשמש לצרכי לימוד

 –" עצמה. "יפו נ-א"עיריית ת –מנהל הארנונה  85/240( א"ת)א "עהמערערת ל

המערערת מוסיפה "(. עצמה"פסק דין  –להלן )המרכז לאגודות ספורט עצמאיות 

שהמבנה שממנו הן פועלות אינו , כי למיטב ידיעתה ישיבות אחרות בירושלים

נהנות מהפטור החלקי מארנונה בגין , מפוצל למספר נכסים בספרי העירייה

, לבסוף טוענת המערערת. לרבות החלקים המשמשים בו למגורים, המבנה כולו

כיחידה אחת , קרי, כי גם המשיב רואה במבנה כולו ישיבה המוחזקת על ידיה

וזאת נוכח העובדה כי בחר לסווג את המבנה , המשמשת אותה לצרכי לימוד

, ענת המערערתלחילופין טו". ישיבות"לפי הסיווג , לרבות דירות המגורים, כולו

אזי יש , כי אם דירות המגורים הן אכן נכס המשמש למגורים ולא לצרכי לימוד

ולקבוע כי הוא מוחזק " מגורים"בהתאם לסיווג , לעניין החיוב בארנונה, לסווגו

 . על ידי התלמידים המתגוררים בדירות

טוענת , כבית כנסת( גם)אשר לשאלת הפטור המלא בגין החלק במבנה המשמש 

המוכר , בעל שם נפרד מזה של הישיבה, ערערת כי מדובר בבית כנסת ספרדיהמ

והמשמש את כל תושבי האזור ולא רק את , ככזה על ידי המועצה הדתית

המערערת מוסיפה כי השימוש במקום כבית כנסת הוא . תלמידי הישיבה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
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שכן מתקיימות שם תפילות מסודרות , השימוש העיקרי באותו חלק במבנה

בעוד שהשימוש בו , לרבות בזמן חופשת הקיץ, בחגים ובימי חול, בשבתות

לצרכי לימוד הוא שימוש משני השמור לזמנים שבהם לא מתקיימות במקום 

אין לקבל את גישת ועדת הערר לפיה יש לאשר פטור , לשיטת המערערת. תפילות

, לטענת המערערת. מארנונה רק לבית כנסת המשמש באופן ייחודי לתפילה

, שבה בבתי כנסת רבים, ו אינה עולה בקנה אחד עם המציאות בשטחגישה ז

מתקיימת פעילות לימודית בין זמני , שאושר להם פטור מארנונה על ידי המשיב

גישה זו אף אינה מתיישבת עם לשונו של סעיף , לעמדת המערערת. התפילות

שלא הגביל את הפטור המוענק לבתי כנסת למקרים , פקודת הפיטוריןל( ה)ג6

אלא רק לאותו שטח בבית כנסת , "בלבד"של בתי כנסת המשמשים לתפילה 

לעניין זה מוסיפה המערערת כי על שולחנה . שלא מתקיימת בו פעילות עסקית

, "להסיר ספק"שמטרתה , פקודת הפיטוריןשל הכנסת מונחת הצעה לתיקון 

גם כבניין המשמש , לצורך הפטור, לפיה תתוקן הפקודה כך שבית כנסת יוגדר

 ".  לקיום תפילה ולימוד תורה כאחד"

 

כי הגורם המוסמך לאשר פטור , לעניין דירות המגורים, מנגד טוען המשיב .10

והוא שקבע כי פטור , הוא הממונה, פקודת הפיטוריןל( י)6מארנונה לפי סעיף 

ה המשמשים יוענק רק לאותם נכסים מבין אלו הכלולים במבנ( י)6לפי סעיף 

אף על פי שהיה מודע לכך שמדובר בישיבה שמתגוררים בה , זאת. לצרכי לימוד

הסמכות להעניק פטור ( למשיב)אין לו , בנסיבות אלו, לטענת המשיב. אברכים

ככל שהמערערת , לטענתו. המשמשים למגורים ולא ללימוד, לנכסים האחרים

, ות אליו בבקשת הבהרהעליה לשוב ולפנ, מעוניינת להשיג על החלטת הממונה

אך לא ניתן לעשות כן באמצעות מתן , או לעתור נגדה לבית הדין הגבוה לצדק

על פי , לטענת המשיב, מעבר לכך. שאינה מתיישבת עם לשונה, פרשנות להחלטה

פקודת הפסיקה ממילא יש לפרש בצמצום את הפטורים מארנונה הקבועים ב

שכן משמעותו של פטור מארנונה היא הכבדת נטל המס המוטל על , הפיטורין

כלל הנישומים או פגיעה ברמת השירותים שמספקת הרשות המקומית לציבור 

ואילו הפסיקה שאליה מפנה המערערת נוגעת ברובה לשאלת סיווגם של , כולו

המשיב . ית בכל הנוגע לפטורים מארנונהואינה רלוונט, נכסים לצרכי ארנונה

, לטענת המשיב. מהמקרה דנן" עצמה"מבקש לאבחן את פסק הדין בעניין 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
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פקודת באותו מקרה נדונה שאלת תחולתו של הפטור למתקני ספורט הקבוע ב

בפסק הדין נקבע כי יש . והל מתקן הספורטעל משרד קטן שממנו נ הפיטורין

. שכן המשרד חיוני לפעילות מתקן הספורט, להחיל את הפטור גם על המשרד

הרי שבמקרה דנן ניתן לקיים את , "עצמה"להבדיל מהמקרה שנידון בעניין 

הלימודים בכיתות הלימוד בישיבה גם בהעדר שטחי המגורים רחבי הידיים 

עניין זה כי הקריטריונים המנחים את הממונה עוד טוען המשיב ל. שבמבנה

תיערך בדיקה של שימוש המוסד בנכס "קובעים כי לצורך בחינת מתן הפטור 

שאין , לטענתו, מכאן". לא יינתן פטור גורף לכל נכסי המוסד. בצורה פרטנית

ממש בטענת המערערת לפיה כוונת הממונה בהחלטתו הייתה להעניק פטור גורף 

כי העובדה שלפי החלטת הממונה , המשיב מוסיף. מבנה כולומארנונה עבור ה

אינה רלוונטית , הפטור חל רק על אותו חלק במבנה המשמש לצרכי לימוד

קרי האם , לשיקול לשאלת סיווגו של אותו חלק במבנה לצרכי החיוב בארנונה

שאלת הסיווג ושאלת הפטור הן שאלות , לטענתו. לסווגו כמגורים או כישיבה

ונוכח העובדה שהמערערת מודה כי היא מחזיקה במבנה כולו ועושה בו  ,נפרדות

ומכאן , הרי שהסיווג הנכון למבנה לצרכי ארנונה הוא כישיבה, שימוש כישיבה

 .          שיש לדחות גם את טענתה החלופית של המערערת

אין חולק כי האולם שבו פועל בית הכנסת , לטענת המשיב, אשר לבית הכנסת

באולם , לטענתו, מדובר, יתרה מכך. מש באופן ייחודי כבית כנסתאינו מש

האולם , לא זו אף זו. המצוי בתחומי הישיבה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה

ממוקם ליד כיתות הלימוד בישיבה ומשמש בעיקר כמעין כיתת לימוד 

לצרכי , בעוד שהשימוש בו כבית כנסת, שמתקיימים בה לימודים לאורך היום

המוגבל לזמנים שבו לא מתקיימים באולם , הוא שימוש משני בלבד, תפילה

הדברים האמורים זכו לאישוש בעת ביקורת שערך , לדברי המשיב. לימודים

ניתן למצער לראות בשימוש שנעשה באולם , לעמדת המשיב, מכאן. במקום

אין מדובר , לשיטת המשיב, בנסיבות כאלה. ללימוד ולתפילה" שימוש מעורב"

הן , זאת". בית מדרש"אלא ב, פקודת הפיטוריןהזכאי לפטור לפי " כנסתבית "ב

נוכח המשמעות הלשונית של ביטויים אלה והן בשל הצמצום אותו יש לנקוט 

אשר לטענת העותרת . פקודת הפיטוריןבכל הנוגע לאישור פטורים מארנונה לפי 

מאשר המשיב כי פטורים מארנונה , בנוגע לפטור המוענק לבתי כנסת אחרים

, ואולם, מוענקים לבתי כנסת המקיימים גם פעילות לימודית בין התפילות
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ואילו , י תפילהמדובר בפטור המוענק בגין נכסים ששימושם העיקרי הוא לצרכ

שהשימוש העיקרי , באולם הממוקם בישיבה, כאמור, מדובר, במקרה הנוכחי

 .  ולא לצרכי תפילה, שנעשה בו הוא לצרכי לימוד

 

 דיון 

לאחר שעיינתי בחומר הרלוונטי ושקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי   .11

 .דין הערעור להידחות

 
 פקודת הפיטוריןל( י)6פטור לפי סעיף  –דירות המגורים 

( י)6הגורם המוסמך לאשר פטור חלקי מארנונה לפי סעיף , כפי שצוין לעיל .12

רערת אכן פנתה לממונה על המע. הוא הממונה במשרד הפנים פקודת הפיטוריןל

הכולל את שלושת הנכסים , מנת שיאשר פטור למבנה שממנו פועלת הישיבה

החליט לאשר למערערת פטור חלקי מארנונה , כאמור, הממונה. שפורטו לעיל

הנכסים עליהם יחול הפטור כאמור יהיו "אך קבע בהחלטתו כי , (י)6לפי סעיף 

החלטה זו מחייבת את ". בדאלה המשמשים את המוסד לצרכי לימוד בל

הוסמך הממונה לפטור , שאינו משתמע לשני פנים, ובהתאם לנוסחה, המשיב

פרשנות המשיב . מארנונה רק את אותם נכסים במבנה המשמשים לצרכי לימוד

לפיה יש להחיל את הפטור האמור על כיתות הלימוד ובית , את החלטת הממונה

אך לא על הנכס המשמש , שבהם מתקיימים הלימודים בישיבה, המדרש

על פי פשוטם של . היא פרשנות סבירה ואף מתבקשת, למגוריהם של האברכים

הנכס הכולל את דירות המגורים בישיבה משמש למגורים ולא לצרכי , דברים

על פי , מסקנה זו מתחזקת נוכח הפרשנות המצמצמת שיש ליתן. לימוד

כדי שפטור מארנונה יינתן רק , פקודת הפיטוריןלפטורים הקבועים ב, הפסיקה

לשם מימון אותן מטרות שיש להניח כי הציבור חפץ במימונן באמצעות מערכת 

פרשנות מצמצמת זו נועדה למנוע מצב שבו גורמים . המס והקטנת נטל הארנונה

או תוך , כבדת נטל המס על נישומים אחריםתוך ה, רבים נהנים מפטור מארנונה

לעניין זה יש לציין כי . פגיעה ברמת השירותים שמספקת הרשות המקומית

מוסד "הפסיקה נקטה בגישה זו גם בנוגע לפרשנות הפטור הקבוע בפקודה ל

המיועד , בהגבילה את הפטור האמור למוסדות המעניקים חינוך בסיסי, "חינוך

ימנעה מהכרה במוסדות להשכלה גבוהה כמוסדות ובה, לילדים ונוער בלבד
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עמותה לקידום , מכללת הדרום 80610503מ "עע' ר)חינוך לצורך הפקודה 

 8001160( ם-י)מ "עת; [פורסם בנבו], משרד הפנים' החינוך הגבוה באשדוד נ

פורסם ], הממונה על מחוז ירושלים מטעם משרד הפנים' עטרת בנות ירושלים נ

". צרכי לימוד"שעניינו ב, גישה מצמצת זו ראויה גם למקרה הנוכחי(. [בנבו

ה אף בהנחה כי מגורים בישיבה הם בעלי חשיבות לצורך השגת מטרותי, לפיכך

אשר ". צרכי לימוד"אין מקום להתערב בפרשנות המשיב למונח , החינוכיות

לטענת המערערת לפיה ישיבות אחרות בירושלים נהנות מפטור מארנונה גם 

הרי שטענה זו לא פורטה באופן , בגין דירות המגורים המשמשות את האברכים

וציין כי גם המשיב הוסיף . המאפשר לבוחנה לגופו של עניין וממילא לא הוכחה

היה הפטור המוענק על ידי , אם הישיבה לא הייתה מחולקת למספר נכסים

ובמקרה של , הממונה מוחל על ידו רק על אותו חלק בנכס המשמש לצרכי לימוד

 .ספק היה פונה לממונה להבהרת החלטתו

 

, קרי, המערערת טענה כי אין חולק שהשימוש העיקרי במבנה כולו הוא לישיבה .13

כפי , לכן. והשימוש בדירות המגורים תפל לשימוש עיקרי זה, ודלצרכי לימ

לצרכי ארנונה בהתאם לשימוש העיקרי " מעורב"שמסווגים נכס בעל שימוש 

גם  פקודת הפיטוריןל( י)6כך יש להחיל את הפטור שאושר לה לפי סעיף , בנכס

אין דינו של סיווג נכס , כפי שטען המשיב. אין לקבל טענה זו. על דירות המגורים

אכן יש לסווגו בהתאם לשימוש , שאם נעשים בו מספר שימושים, לצרכי ארנונה

, קודת הפיטוריןפכדין בחינת זכאות לפטור מארנונה לפי , העיקרי בנכס

אין חולק כי , במקרה הנוכחי. להיעשות בצמצום, על פי הפסיקה, שצריכה

ולכן הסיווג , הוא לישיבה, לרבות דירות המגורים, השימוש העיקרי במבנה כולו

, פטור מארנונה אושר, לעומת זאת. הנכון של המבנה לצרכי ארנונה הוא כישיבה

ולא , בנה המשמשים לצרכי לימודרק לאותם נכסים במ, לפי החלטת הממונה

שאליו הפנתה המערערת אין כדי לשנות " עוצמה"בפסק דין . לדירות המגורים

שאושר , באותו עניין אכן נקבע כי יש להחיל את הפטור מארנונה. ממסקנה זו

הטעם לכך היה , ואולם. גם על משרד ששימש את אותו מתקן, למתקן ספורט

. הנה חיונית לפעילות המתקן, נוהל המתקן שממנו, שפעילותו של אותו משרד

 .גם בלא דירות המגורים, ניתן לקיים את הלימודים בישיבה, לעומת זאת
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ככל שהמערערת מבקשת לשנות את , וכפי שציין המשיב, נוכח האמור לעיל .14

או , הדרך לעשות כן היא באמצעות פנייה נוספת לממונה, החלטת הממונה

ולא באמצעות ניסיון , ם הקבועות בחוקבאמצעות תקיפת ההחלטה בדרכי

שאינה מתיישבת עם , להחלטה" יצירתית"להביא לכך שהמשיב יאמץ פרשנות 

משהחליטה המבקשת כי אין ברצונה לשוב . לשונה או עם תכליתו של הפטור

אין היא , תהא הסיבה לכך אשר תהא, ולפנות לממונה או לעתור נגד החלטתו

 . ר לקיים את החלטת הממונה כפשוטהיכולה להלין על המשיב על שבח

 

   פקודת הפיטוריןל( 1()ה)ג6פטור לפי סעיף  –בית הכנסת 

את , כפי שצוין לעיל. גם בנושא זה לא ראיתי לנכון להתערב בהחלטת המשיב .16

מקובלת עליי , לפיכך. יש לפרש בצמצום פקודת הפיטוריןהפטורים הקבועים ב

יוענק בגין אותו שטח בבית ( 1()ה)ג6גישת ועדת הערר לפיה הפטור לפי סעיף 

פרשנות זו אף נלמדת מלשון הסעיף . כנסת המשמש באופן ייחודי לתפילה

גם אני , כמו ועדת הערר". ש לצרכי תפילההשטח המשמ"הפוטר מארנונה את 

המבקשת  פקודת הפיטוריןסבורה כי אין בעצם קיומה של הצעת חוק לתיקון 

כדי להשליך על , שטרם אושרה, להרחיב או להבהיר את סעיף הפטור דנן

 . המקרה הנוכחי

ציין כי הוא מאשר פטורים לפי הסעיף האמור גם בגין שטחים  המשיב אמנם

אך , בבתי כנסת שבהם מתקיימת פעילות של לימוד תורה בין זמני התפילות

בעוד שהנכס נשוא , "בית כנסת"זאת לגבי נכסים שהשימוש העיקרי בהם הוא כ

אלא נכס , הערעור הנוכחי אינו נכס שהשימוש העיקרי בו הוא כבית כנסת

ם בתוך ישיבה ומהווה חלק אינטגראלי ממנה ואשר השימוש העיקרי בו הממוק

לעניין זה מקובל עליי כי אין דין בית כנסת שלגביו אין חולק . הוא לצרכי לימוד

כי שימושו העיקרי הוא לצרכי תפילה ומתקיימת בו פעילות לימודית בין זמני 

בין חדרי , ישיבההממוקם בתוך , כדין בית הכנסת שמפעילה העותרת, התפילות

. כאחת מכיתות הלימוד בישיבה, או למצער גם, ואשר משמש בעיקר, הלימוד

נוכח החשש מפני עשיית שימוש לרעה בפטור המוענק לבתי , בין השאר, זאת

כנסת אם יחליט המשיב לאשרו גם במקרים דוגמת בית הכנסת נשוא ההליך 

, כנסת מהסוג הראשון גישת המשיב לפיה יוענק פטור מארנונה לבתי. הנוכחי
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ולא , סבירה, לפיכך, היא, אך לא לבית כנסת דוגמת זה שמפעילה העותרת

 .   ראיתי מקום להתערב בה

 

 סוף דבר 

 .הערעור נדחה, נוכח האמור לעיל .15
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