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 זיו-ברכה  בר  שופטתה' כב פני ב

 מ"בנק לאומי לישראל בע מערער
 

 נגד
 

 מנהלת הארנונה של עיריית קרית ים המשיבה
 
 
 

 פסק דין
 

 
למשיבה בקשר לחיובה בתשלום ארנונה המערערת הגישה ערר על דחיית השגה שהגישה  .0

 (."הנכס": להלן)בקרית ים  5בגין נכס המוחזק על ידה ברחוב נמיר 

 

 59.01ששטחו , לטענת המערערת אין לחייבה בארנונה בגין שטח מקורה הנמצא מחוץ לנכס

כאשר העוררת אינה מחזיקה , ר מאחר ומדובר במדרכה ציבורית המשמשת למעבר"מ

 ".מבנה"לחילופין טוענת העוררת כי השטח  אינו מהוה . עושה בו שימושואינה , בשטח זה

 

אשר משמש רק , המערערת טענה עוד כי אין לחייבה בתשלום ארנונה בגין שטח מקלט

 .למטרת הגנה לשעת חירום ולא נעשה בו כל שימוש

 

לתה כי המערערת הע, המשיבה טענה בתגובתה כי אין מקום להתערב בהחלטות ועדת הערר .2

, דבר המהוה הרחבת חזית אסורה –בפני בית המשפט טענות שלא הועלו בפני ועדת הערר 

וכן היה מקום , הנחשב לכל דבר וענין כחלק בלתי נפרד מהנכס, כי היה מקום לחיוב המקלט

כאשר שטח זה אינו מהווה חלק  –לחייב בארנונה את השטח המקורה שבחזית הנכס 

וכאשר העוררת היתה בעלת הזיקה ( מבנה הבנק)נכס מהרחוב אלא חלק אינטגרלי מה

 .הקרובה ביותר לשטח המקורה והיא המפיקה ממנו את התועלת הכלכלית

 

כ הצדדים יגישו סיכומים בכתב בענין השטח המקורה "הוסכם כי ב 10...8בישיבת יום  .9

ם הוגשו בהתא. ובית המשפט יכריע האם יש מקום לחיוב שטח זה בארנונה ולפי איזה סיווג

 .הסיכומים

 

 :כ המערערת כדלקמן"בסיכומיו טען ב ..
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מדובר בשטח מדרכה ציבורית המשמש את כלל הציבור בעיר ואת באי המרכז  .א

ויש לסווגו , למעבר ממקום למקום ומחנות לחנות, המסחרי בו מצוי הנכס

 .הפטור מארנונה על פי דין, "רחוב"כ

המערערת אינה יכולה ". מחזיק"א אינה בגדר ל הי"למערערת אין זכויות בשטח הנ .ב

 .ל"לעשות כל שימוש בשטח הנ

 .השליטה בשטח הינה של עירית קרית ים  .ג

 .או את הבאים לנכס/השטח אינו משמש באופן ייחודי את המערערת ו .ד

ל אינה מצדיקה חיוב המערערת "העובדה שהכניסה לנכס הינה דרך השטח הנ .ה

 .או נכס היא דרך מדרכה ציבורית/ל עסק ובארנונה שהרי הכניסה לכ

 " .בנין"השטח המקורה אינו בגדר  –לחילופין  .ו

 

 :כ המשיבה טען בסיכומיו כדלקמן"ב .5

 

וחייב " בנין"עונה על הגדרת , השטח המקורה הינו חלק בלתי נפרד מן הנכס .א

 .בארנונה

אם לא , ל והיא הנהנה העיקרי"המערערת היא המחזיקה בשטח המקורה הנ .ב

מדובר בשטח מפולש )השטח משרת את מטרות המערערת . הבלעדי משטח זה

על הקירוי גם מוצבים שלטים . כאשר מתחת לקירוי קיים כספומט, מתחת לגגון

 (.של המערערת

ויש לראות את המערערת כמחזיקה בשטח לצורך חיוב " רחוב"השטח אינו מהוה  .ג

 .בארנונה 

 .הסבירות ואין להתערב בה החלטת המשיבה חוסה במתחם .ד

 

כ המשיבה וטען כי אין סמכות בצו הארנונה לחייב "כ המערערת הגיש תגובה לסיכומי ב"ב .8

ככל שלא נקבע בצו הארנונה במפורש כי בשטח בנין יכלל גם , את השטח המקורה בארנונה

 .שטח מקורה

 

תכנית בנין עיר והיתר הוריתי לצדדים להמציא לעיוני את , לאחר בחינת טיעוני הצדדים .7

בהמשך להגשת . תוך סימון והפניה למעבר המקורה נשוא העתירה -הבניה החלים על הנכס

 .כ הצדדים השלמת טיעונים"המסמכים הגישו ב

 

זאת (" )מקורה)מעבר ציבורי להולכי רגל "מוגדר השטח כ .00/ק –ע החלה על השטח "בתב .6

בתשריט הנספח להיתר הבניה "(. ריתדרך ציבו"בהבדל משטחים אחרים המוגדרים כ

מסומן השטח בקומת הקרקע כצמוד לאולם הבנק אולם שטחו לא נכלל בגדר שטחי הבניה 

 .של הנכס

בהשלמת טיעון מטעם המערערת חזרה המערערת על הטענה לפיה השטח שבמחלוקת הינו  .0

כי יעוד השטח  כ המערערת טען"ב". בנין"ולחילופין לא ניתן לחייבו כחלק מ" רחוב"בגדר 

מטרתו ויעודו , משמעו" מעבר ציבורי מקורה או בלתי מקורה להולכי רגל"ע כ"בתב

, לצרכי מעבר ציבורי של ציבור משתמשים בלתי יודע"דהיינו שטח המיועד " מדרכה"
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כ המערערת "ב". העושה שימוש בשטח המדרכה במבנה המסחרי בו נמצא נכס המערערת

כ חלק מרחוב המיועד למעבר הולכי "ב" מדרכה"המגדיר , העיריות פקודתל 0מפנה לסעיף 

ע "שיעודו על פי התב, וטען כי בנסיבות אלה לא יכולה להיות מחלוקת כי שטח זה" רגל

 ". מדרכה"הינו בגדר " מעבר ציבורי להולכי רגל"

 

כי המערערת אינה בעלת השליטה בשטח ואין לה כל יכולת לעשות בו  כ המערערת טען"ב

כ המערערת הוסיף וטען כי גם אם נעשה שימוש "ב. בהעדר זכות קניינית בשטח, שימוש

לצורך הצבת שומר בכניסה לבנק ולצרכי שימוש  –בחלק מהשטח על ידי המערערת 

, המשמש לצרכים אלה הרי שעסקינן במספר בודד של מטרים משטח המדרכה -בכספומט

כאשר אין בסיס לטענת המשיבה בדבר שימוש יחודי בשטח על ידי המערערת ובכל מקרה 

 ". בנק"אין מקום לחיוב מלא של השטח על פי סיווג 

 

בהשלמת טיעון מטעם המשיבה היא שבה והפנתה לצו הארנונה של עירית קרית ביאליק  .01

 :הקובע כדלקמן

 

 .גוריםשטח מבנה שאינו משמש למ"

, כולל כל שטח הבנוי של המבנה על פי מידות החוץ של המבנה בכל הקומות 

חדרי , גלריות, יציעים , מרפסות, סככות, מחסנים, מסדרונות, לרבות מעברים

בין אם אלה מהווים מבנה אחד או , שירותים וכל מבנה עזר המשמש אותו מחזיק

 ."מפלסים מספר מבנים ובין שהם מצויים במפלס אחד או במספר

 

חישוב שטחים ואחוזי בניה  – התכנון והבניה תקנותל( ט).כ המשיבה הפנה עוד תקנה "ב

יבוא במנין "הקובעת כי שטח מקורה בכניסה לבנין , 0002 -ב"התשנ, בתכניות והיתרים

" מעברים ציבוריים"לתקנות אלה המגדיר מהם ( 7()ד)0הפנה לתקנה  וכן, "שטחי השירות

כאשר המעבר נשוא העתירה נופל בגדר  –אשר יחשבו כשטחי שירות המהווים חלק מהנכס 

וכי " מעבר ציבורי"לבין " רחוב"כ המשיבה טען כי יש להבחין בין "ב. מעבר ציבורי שכזה

לצורך כניסה לבנק  -רוב בזיקה למערערת  השימוש שנעשה במעבר נושא העתירה הינו על פי

 .ולצורת השימוש בכספומט

  

כ המערערת בהשלמת הטיעון באשר לעובדה שהמעבר "כ המשיבה ביקש לדחות טענות ב"ב

המקורה נמצא על חלקה אחרת שהופקעה על ידי העיריה בטענה כי מדובר בהרחבת חזית 

רלבנטיות לעובדה כי המעבר נמצא על כ המשיבה כי אין "גם לגופו של ענין טען ב. אסורה

, השטח מהוה חלק מהבנק –חלקה אחרת וגם אם מדובר בשטח שהופקע על ידי העירה 

וכאשר גם בהיתר הבניה מופיע השטח , כאשר הבנק מפיק ממנו את התועלת העיקרית

 .כחלק מהנכס

 

 :דיון

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20התכנון%20והבניה
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מליסרון  080986/א "עב פסק הדין המנחה בענייננו הוא פסק דינה של כבוד השופטת דורנר .00

 :שם נקבע כי, 058( 0)ד נח"פ, עירית קרית ביאליק. מ נ"בע

 

פי התכלית שעמדה ביסוד הוראת החוק -על" רחוב"יש לפרש אפוא את התיבה "

תכלית זו נשענת על . מגדר החייבים בתשלום ארנונה" רחוב"המוציאה מחזיק 

ואילו ; פיו מוטל החיוב בתשלום ארנונה-הראשון עניינו בעיקרון שעל: שני אדנים

  .השני עניינו ביעילות גביית הארנונה

-על, ידי הרשות המקומית על מחזיקי נכסי מקרקעין בתחומה-ארנונה מוטלת על

 .....מנת לממן את פעילותה של הרשות המקומית

שמפיקים הנאה ב העקרוני לשלם ארנונה טמונה בההצדקה להטלת החיו

הנישומים מן השירותים שמעניקה הרשות המקומית לנכסים המצויים 

 .....בהחזקתם

שהמחזיקים , העיריות פקודתל 000שבסעיף " נכסים"המחוקק מיעט מהגדרת 

דומה שבכך בוטאה ". רחוב"נכסים שהם , תשלום ארנונהבהם חייבים ב

מן הנכס ומן השירותים הניתנים לנכס הוא ציבור הנהנה שכאשר , ההשקפה

ראוי כי ציבור זה הוא  –להבדילם מן המחזיקים בנכס  –בלתי מסוים של פרטים 

 . ....שיישא בעלות השירותים שמספקת הרשות המקומית לנכס

מתשלום ארנונה מותנה אפוא בזהותו של הנהנה מן " רחוב"שחרור המחזיק ב

אם הנהנה הוא , אכן. הנכס ומן השירותים שמספקת הרשות המקומית לנכס

הרי , ואם הנהנה הוא ציבור בלתי מסוים". רחוב"אין מדובר ב, המחזיק בנכס

 .והמחזיק בו פטור מחובת תשלום הארנונה בגינו, "רחוב"שהנכס הוא בגדר 

, שכן. משירותי הרשות המקומית הניתנים לנכס אינו פשוט איתורו של הנהנה

ושל כלל , קיים קושי לכמת במדויק את הנאתם של המחזיקים בנכס מחד גיסא

במצב זה . משירותי הרשות המקומית הניתנים לנכס מסוים, הציבור מאידך גיסא

 .....מכריעים את הכף שיקולים של יעילות הגבייה

 פקודתל 000בסעיף " נכסים"שבהגדרת " חובר"יש לפרש אפוא את התיבה 

יעילות זו מחייבת לקבוע . כך שגביית מס הארנונה תתבצע באופן יעיל העיריות

על יסוד חיובו של " רחוב"את בסיס החבות לתשלום הארנונה בקשר לנכס שהוא 

אף אם הנישום החייב במס איננו הנהנה היחיד מן השירותים , אתז. נישום יחיד

הנישום שיחויב במס הארנונה צריך , עם זאת. שמספקת הרשות המקומית לנכס

 .מן השירותים שמספקת הרשות המקומית לאותו נכס הנהנה העיקרילהיות 

אף בנכס שהנהנה העיקרי ממנו הוא ציבור בלתי מסוים מפיק מחזיק , כלל-בדרך

אף במקום שבו מוטל החיוב במס , מנגד. נכס הנאה מסוימת מן הנכס שברשותוה

ברור שגם  –" רחוב"שאינם " נכסים"לגבי  –הארנונה על המחזיק בנכס בלבד 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9609368.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9609368.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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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, אלא. ציבור בלתי מסוים נהנה במידה זו ואחרת מן השירותים הניתנים לנכס

הציבור הרחב שלנוכח הקושי למדוד את הנאתם היחסית של המחזיק בנכס ושל 

 .תוטל הארנונה על הנהנה העיקרי בלבד, מן השירותים הניתנים לנכס

הוא נכס  העיריות פקודתל 000לצורך הגדרת נכסים בסעיף " רחוב"ש, מכאן

מקומית הוא הציבור ידי הרשות ה-שהנהנה העיקרי מן השירותים הניתנים לו על

 . "הרחב

מקום בו מוצב  –הבנק מודה בסיכומים כי הוא עושה שימוש בלעדי בחלק מהשטח המקורה  .02

אם כי הוא ממעיט בגודלו וטוען כי הוא מהוה רק חלק קטן , השומר ומקום הכספומט

כ המערערת מתעלם מהעובדה שהשטח משמש בעיקרו "ב. מהשטח בו חוייבה המערערת

 . בנק ושילוב הגורמים ביחד מביא למסקנה כי הבנק הוא הנהנה העיקרי משטח זהככניסה ל

 

 : כי [פורסם בנבו] עיריית חיפה' גולדהמר נ 126696/א "עכך נפסק ב

  

אלו ... חדרי מדרגות ושטחי גישה לעסקיהם , המערערים מלינים על מעברים"

שטחים שזיקתם לשטח העיקרי ברורה ואינה שנויה במחלוקת ולא ניתן לסווגם 

שטחים אלה הכרחיים לצורך השימוש . כשטח עצמאי ונפרד מהשטח העיקרי

 ."בשטחים העיקריים

 

פורסם ]מ "שלוח חברה לביטוח בע. מנהלת הארנונה בעירית חיפה נ 000..1/מ "ברגם ב

 :מתייחס כבוד השופט רובינשטיין לנושא המעברים באומרו כי  [בנבו

 

" שלוחה"בראיית השטח המשותף כמעין , הדברים האמורים מקובלים עלי( 3")

ני ער לקושי המסוים של תשלומים לפי תעריפים אף שא, של השטח העיקרי

, ידי מחזיקים שונים בבניין-שונים בעד שימוש באותו שטח משותף עצמו על

כי בין טענותיה של המשיבה , אוסיף למען הסדר הטוב. כמובן לפי חלקם היחסי

נכללה הסתייעות בחוות דעת שניתנה על ידי בתפקידי כיועץ משפטי לממשלה 

ועניינה מחלוקת בין הנהלת בתי המשפט והאוצר לבין עיריית , 0666בדצמבר 

בחלק מאותה חוות . נצרת עילית בקשר לתשלומי ארנונה בגין היכל המשפט שם

ואיזכרתי את פסק דינו של בית , דעת נדרשתי לנושא מעברים בבית המשפט

פורסם ]( לא פורסם)עיריית קרית ביאליק ' מליסרון נ 6000306א "עמשפט זה ב

' אלקנית פיתוח נ 603260( חיפה)פ "הוכן את פסק הדין ב( השופטת דורנר) [בנבו

כי יש מקום להטלת סברתי (. השופטת וסרקרוג) 03( 0)מ נו"עיריית נתניה פס

ארנונה על המעברים בהיכל המשפט אך לא בגובהה של זו המוטלת על שטחים 

שכן על העירייה "וכי תעריף המעברים צריך להיות נמוך משמעותית , אחרים

להתחשב בכך שמדובר במעברים רחבים ונוחים שנועדו לרווחתו של הציבור 

אינו מתבצע במעברים  והשימוש העיקרי שנעשה במבנה, המגיע לבית המשפט

הבוחנת כל מקרה לגופו לפי , גישת הביניים"כי עדיפה , סברתי שם...". אלו 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208838/02
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/04049910-t04-e.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/9609368.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%20782/93
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, 6600020( א"ת)א "ת)אביב -בבית המשפט המחוזי בתל". שיקולי סבירות והיגיון

השופטת ) [פורסם בנבו]( לא פורסם)תי המשפט הנהלת ב' עיריית נצרת עילית נ

בנימוק כי הסתבר שהמידע שהיה בפני היה , לא נתקבלה הגישה בעניין זה(( גדות

שונה מן העובדות לעיצומן באשר ליחס בין שטח המעברים לשטחים ייעודיים 

לא הוכח  –כנקבע  –לפיכך ; ושטח המעברים היה קטן מן הנטען מתחילה, אחרים

כעולה הן מאותו . סווג את המעברים בדרך שונה משאר חלקי ההיכלמדוע יש ל

יש לבחון , הן מפסק הדין בעניין גולדהמר והן מפסק הדין קמא בענייננו, עניין

אין חוסר סבירות בהטלת תעריפים שונים . נסיבות עובדתיות בכל מקרה

ואשר לשטחים המשותפים בהם יש מעין , במקומות המשמשים את כלל הציבור

כגון במרכזי הקניות שאנשים רבים עושים בהם שימוש גם על מנת )קיום עצמאי 

כפי שציין בית המשפט , בערים עתיקות' כיכר העיר'כמעין , לטייל להנאתם

ירה השופטת ארבל והזכ( 666220( חיפה)א "ת)ר ביין "המחוזי מפי סגן הנשיא ד

, ואוסיף לכך לדידי גם מבנים ממשלתיים או ציבוריים שונים -בבית משפט זה 

זאת לעומת שטחים ; (המשמשים אף מקום ביקור וטיול להנאה למבקרים

אלא לשירות , משותפים שזיקתם לשטח העיקרי ברורה מהיעדר כל שימוש אחר

כי לטעמי סיווג , ציין עודא. כך בנידון דידן. כלל בתי העסק שבאותם בניינים

וראוי למעט בהחלת תעריפים , משקף את המשיבה וכלל פעולותיה" מַבטחים"

במקום שניתן לקבוע , כמו בניינים שלא נקבע להם שיעור ארנונה" סתמיים"

 ."סיווג ספציפי

 

אך הקובע  –ולא לעצם החיוב " תעריף"השופט רובינשטיין מתייחסים ל' אכן דבריו של כב

עסקינן במעברים שהם ברי חיוב בארנונה ואין רלבנטיות אם  מדובר במעבר פנימי  הוא כי

 .אבחנה מלאכותית אותה מבקשת לעשות המערערת –או חיצוני לנכס 

לבין " דרך"ע נעשית אבחנה מפורשת בין שטח "יש ליתן חשיבות יתירה לעובדה כי בתב .09

כ המערערת "הפרשנות שמציע ב, דךמאי. שהוא נשוא החיוב בארנונה" מעבר ציבורי"שטח 

". מדרכה"מטרתו ויעודו , משמעו" מעבר ציבורי מקורה או בלתי מקורה להולכי רגל"לפיה 

משמשים למעבר הולכי רגל אך אין בכך כדי לקבוע " מדרכה"והן " מעבר ציבורי מקורה"הן 

הולכי רגל אך משמשים למעבר  0986/08א "כפי הענין בע, גם מעברים בתוך קניון. כי חד הם

והוא הדין במעבר נשוא ההשגה  –" רחוב"או " מדרכה"כפי שנקבע שם הם אינם בגדר 

ומבחינה " ציבוריים"השטחים נשוא הדיון אינם , שבפני וברי כי מבחינת תפקודם ומהותם

באופן שלא מתקיימת  –" ציבור בלתי מסוים של פרטים"תפקודית מי שנהנה מן הנכס אינו 

. עירית לוד נ 18.802/מ "עעוראה לענין זה )טור מתשלום ארנונה לגביהם התכלית שבמתן פ

                                            (.פורסם בנבו) מ"רכבת ישראל בע

 

 0009( ירושלים)מ חניות "א 12228/( מחוזי ירושלים)נ "עמכ המערערת ל"בסיכומים מפנה ב ..0

אך סבורני כי דוקא האמור שם  ,[פורסם בנבו], מנהל הארנונה של עירית ירושלים. מ נ"בע

וך פסק ל הינו ציטוט בת"הקטע המצוטט מפסק הדין הנ. יש בו כדי לדחות טענות המערערת

פורסם בדינים ) [פורסם בנבו] עיריית דימונה' אגד נ 0126/ש "ע)הדין של פסק דין אחר 

 :כאשר כבוד הנשיאה מוסיה ארד מוסיפה ואומרת כי , (758' עמ, כרך א, מחוזי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%201252/01
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%20776/00
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%204612/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20226/02
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NC-1-519-L.doc
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משפט את דרישת אגד לסווג את שטחי המעברים גם בפרשת אגד דחה בית ה"

ולפטור אותה בשל כך " רחוב"בתחנה המרכזית בדימונה כשטחים המהווים 

הטעם לכך היה שעל אף שדובר במקום פתוח . מתשלום ארנונה בגין שטחים אלו

הרי שלא , ששימש הולכי רגל לצורכי מעבר בלי קשר לנסיעה באוטובוס דווקא

 . וש העיקרי הינו לשם מעבר ממקום אחד למקום אחרניתן היה לומר שהשימ

  

הגישה לחניון פתוחה . המעברים בחניון מהווים חלק בלתי נפרד מהחניון, בענייננו

השימוש העיקרי של המעברים בחניון הוא לאפשר לבאים בשערי , ואולם, לציבור

ם המעברים אינם מהווי. החניון גישה למקומות החניה אותם משכירה המערערת

דרך ציבורית או רחוב המיועדים למעבר כלי רכב ואנשים ממקום אחד למקום 

כי יש מי שעושה שימוש במעברים , כטענת המערערת, וזאת אף אם נניח, אחר

המעברים הם חלק . מנת לקצר את דרכו מרחוב שבטי ישראל לרחוב יפו-בחניון על

 . בלתי נפרד מהחניון ומטרתם לאפשר חניית כלי רכב במקום

המערערת מבקשת לאבחן את עניינה מהעניין שנדון בפרשת מליסרון ולטעון כי 

החניון הנדון כאן נועד לשמש את כלל תושבי , בניגוד לציבור המבקרים בקניון

אין בידי לקבל אבחנה . העיר והוא אינו מוגבל לקהל המבקרים בכיכר ספרא בלבד

רוב הבאים בשערי . ממנו היא הנהנית העיקרית, מפעילת החניון, המערערת. זו

בעלת הקניון . מחנים בו את רכבם ומשלמים למערערת עבור החנייה, החניון

מבקרים , בפרשת מליסרון נהנית מכך שמרבית המחנים בחניון הצמוד לקניון

והמערערת נהנית מכך שהמחנים בחניון , בקניון ומבצעים בו את קניותיהם

מהווים חלק אינטגרלי מהחניון  המעברים בחניון. משלמים לה עבור החניה

אין לראות , לפיכך. ובלעדיהם לא היתה מתאפשרת גישה למקומות החניה

והמערערת אינה זכאית לפטור מתשלום ארנונה בגין " רחוב"בשטחים האמורים 

לעניין סיווג המעברים בחניון כחלק בלתי נפרד מהחניון ראו גם )שטחים אלה 

פורסם בדינים , מנהל הארנונה' מ נ"לית בעתכן חברה כלכ( א"ת) 036600ש "ע

 (".002' בעמ( 2)כרך כו, מחוזי

 

 :וכאשר היא קובעת במפורש בענין שבפניה כי 

 

" רחוב"לפיכך השטחים המהווים מעברים בחניון הינם בגדר , טענת המערערת"

 ."דינה להידחות, לפקודה 000לעניין סעיף 

  

ת אינם רלבנטיים לעניינו ואין לי כ המערער"גם פסקי הדין האחרים שמציין ב

ל "הנ" אגד"אלא לחזור על הציטוט שהביאה כבוד הנשיאה מוסיה ארד מענין 

 :כ המערערת ולפיו "שהובא בסיכומי  ב)

 

מכירים אנו סוגים שונים של מקומות שהינם פתוחים לציבור אך לא "

 ""רחוב"יעלה על הדעת לטעון לגביהם כי הם מהווים 
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 .ח המעבר בענייננווהוא הדין בשט

 

, חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים – התכנון והבניה תקנותגם העובדה שב .05

, "רחוב"שטח מקורה בא  במנין שטחי השירות מלמדת כי אין המדובר ב,  0002 -ב"התשנ

 .מערערתכטענת ה

 

, גם  העובדה כי השטח נשוא החיוב הינו שטח שהופקע והינו בבעלות העיריה אינו רלבנטי .08

אינה מבחינה בין נכס פרטי וציבורי וכאשר  העיריות פקודתכאמור ב, "נכס"כאשר הגדרת 

נקבע כי אין חשיבות  780( .)ד נז"פ, מקורות' המועצה המקומית עילבון נ 106556/א "עאף ב

 .לעובדה שהנכס נשוא החיוב שם היה בבעלות המדינה

 

 .אני דוחה את הערעור בכל הנוגע לעצם חיוב השטח המקורה בארנונה –מכל האמור  .07

  

 .מ"ומע₪  01,111ד בסך "ט עו"המערערת תשלם למשיבה שכ

 :באשר לגובה החיוב  נקבע על ידי  ועדת הערר  כי .06
 
 

הועדה קובעת כי שטח הקירוי החיצוני בחזית הבנק בר חיוב בארנונה זאת "

והנהנה העיקרי מקירוי זה הינו הבנק עצמו כמו כן הקירוי הינו חלק בלתי נפרד 

 .נק מפיק תועלת כלכלית משטח זהממבנה הבנק והב

מתחת לקירוי זה יש מכשירים פיננסיים של הבנק לשימוש הלקוחות , זאת ועוד

 ."ועל כן חייב בארנונה כמו שחוייב על ידי העיריה

 

הרי שיש , בערעור טענה המערערת כי  אף אם ניתן לחייבה בתשלום ארנונה בגין שטח זה .00

אלא " בנין"שכן אין המדובר ב" קרקע תפוסה"ווג לחייבה בתשלום בגין שטח זה בסי

 .שהינה קרקע תפוסה" קרקע"ב

 

כי אז יש לסווג את השטח על  –" בנין"כן טענה כי אף אם יקבע כי שטח המדרכה הינו בגדר 

, שכן שטח זה מצוי מחוץ לנכס, כאמור בצו המיסים של המשיבה, "נכס אחר"פי הסיווג של 

 ".בנק"ת והוא אינו נכנס בגדר הסיווג לא מבוצעת בו פעילות בנקאי

 

 :שזה לשונו העיריות פקודתל 280בסעיף " בנין"המשיבה הפנתה  להגדרת המונח  .21

 

לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו , כל מבנה שבתחום העיריה או חלק ממנו"

אך לא יותר מהשטח , ר או גינה או לכל צורך אחר של אותו מבנהעם המבנה כחצ

למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם כולו או , שקבעה לכך המועצה

 ."חלקו

  

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20התכנון%20והבניה
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0108558-padi.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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לאור נוסח הסעיף טענה המשיבה כי השטח המקורה בחזית הבנק חייב בארנונה בהתאם 

 .לסיווג שנקבע ויש לדחות את הערר גם בנושא זה

 

 

גם בענין זה אני סבורה כי יש מקום ליישם האמור בפסק דינו של כבוד השופט רובינשטיין  .20

אמנם שם הוא הציע לעשות אבחנה בין התעריף בו יש לחייב את השטח . .000/1.מ "ברב

הנסיבות "האבחנה צריכה להעשות לאחר בחינת , העיקרי לעומת המעברים אך כדבריו שם

שמדובר במעברים "האבחנה בתעריף בשים לב לעובדה כאשר שם הוצעה " )העובדתיות

רחבים ונוחים שנועדו לרווחתו של הציבור  המגיע לבית המשפט והשימוש העיקרי שנעשה 

ישנה קביעה עובדתית של ועדת הערר כי  –בענייננו .."(. במבנה אינו נעשה במעברים אלה

מש בעיקר את לקוחות מדובר בשטח שהשימוש בו הינו כפי השימוש בשטח הבנק והוא מש

הבנק באופן שאין מקום להתערב גם בקביעתה לפיה בנסיבות אלה החיוב בינו כפי שנקבע 

 . על ידי העיריה

נראה גם כי צודקת המשיבה בטענתה כי יש בשטח המקורה נשוא המחלוקת כדי לענות על  .22

 . העיריות פקודתב" בנין"הגדרת 
 

5020970 

5.876909 
 .אני דוחה את הערעור –מכל האמור  .29

 

 . בהעדר הצדדים, 0606אפריל  60, ע"ב ניסן תש"כ,  ניתן היום

              

 5.876909ברכה בר זיו 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

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