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 פסק דין

 
 

 :הרקע לערעור

 

ל החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד המועצה המקומית בפני ערעור ע

לפיה נדחה ברובו עררה של המערערת בעררים , 88.7.10מיום , כרכור –פרדס חנה 

המתייחסים לחיובי ארנונה החלים על המערערת בנוגע לתחנת הרכבת שמפעילה 

, רקע העובדתילהלן יפורט ה. 8112-8112לגבי שנות המס , המערערת בתחום המשיבה

 :כפי שפורט גם על ידי ועדת הערר ומסקנות הוועדה

 

בהמשך להגשת השגות על ידי המערערת בגין חיובים שחוייבה על ידי המשיבה לשנים 

הסכם פשרה בין המערערת והמשיבה במסגרתו  462618נחתם ביום , 8118 -ו 8111

בע כי המערערת הסדירו הצדדים את אופן החיוב בארנונה כללית של הרכבת ונק

 :תחוייב כדלקמן

 ;(021קוד שימוש " )סככות"ר של מבנים לפי סיווג "מ 721 .א

קרקע תפוסה "מטר של שטח חניון ושטחי קרקע תפוסה לפי סיווג  8,202 .ב

 ;(711קוד שימוש " )לכל מטרה אחרת

כל עוד לא יחולו שינויים בשטחים ובשימושים , ל"נקבע כי חיוב הארנונה יהיה כנ

 . או בהגדרת תחום השיפוט של המשיבה על פי דין6נכס והנעשים ב

 

שירותים  –משרדים "לפי סיווג , ר"מ 81נוסף חיוב שטח מבנה של  8112בשנת , כמו כן

 ". ומסחר

אשר , ביצעה המשיבה בדיקה ומדידה של מתחם תחנת הרכבת 1267612ביום 

 :בעקבותיה נוספו לחיוב המערערת שטחי קרקע ומבנה כדלקמן

 ;ר של סככות"מ 842 .א

 ;ר של מבנים"מ 821 .ב

 (. שימש כשטח חניון מערבי מתחם הרכבת)ר שטח קרקע "מ 0,841 .ג

 

תיקון שומת : "הוציאה המשיבה למערערת דרישת תשלום שכותרתה 8112באוגוסט 

 . ₪ 021,111בסכום כולל של " 8112 – 8118ארנונה לשנות הכספים 
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מ "עת)עתירה מנהלית  12.11.12ל הגישה המערערת ביום "בעקבות הדרישה הנ

ניתן תוקף  7.1.12ביום . ל"ובה עתרה לבטל את הדרישה הרטרואקטיבית הנ( 6122220

ד להסכם פשרה בין הצדדים ולפיו הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים בשנת "של פס

ייב והוא ימשיך לעמוד בתוקפו ועל פיו יחויבו בארנונה כל הינו תקף ומח 8118

או בשימושה של המערערת בתחנת 6השטחים ברי החיוב בארנונה שהיו בחזקתה ו

הרכבת מהמועד בו נחתם הסכם הפשרה ושהינם בתחום המשיבה וכן יחויבו על פיו 

כם כל השטחים ברי החיוב בארנונה שנוספו בתחנת הרכבת לאחר מועד חתימת הס

עוד נקבע בהסכם כי הודעת . במידה והיא מחזיקה, הפשרה ושבהם מחזיקה הרכבת

בטלה ולמעשה הסדירו הצדדים את  8118-8112תיקון שומת הארנונה לשנות הכספים 

עוד נקבע כי הצדדים יבררו את כל טענותיהם לגבי . 8112שומת המס עד סוף שנת 

בכפוף לעקרונות שנקבעו בהסכם  ,ואילך בהליך של ערר 8112חיוב הארנונה משנת 

 . הפשרה

 

נערכה בדיקה ומדידה , במסגרת המגעים שניהלו הצדדים ביניהם, 2.11.17ביום 

נוסף  8112נוספת של מתחם תחנת הרכבת על ידי המשיבה והתברר כי במהלך שנת 

המשמש את , ר"מ 12,212בצידה המזרחי של מסילת הרכבת חניון חדש בשטח של 

כי שומת  21.18.17קבעה המשיבה ביום , בהתאם. חניית כלי רכבנוסעי הרכבת ל

הן בגין שטחים בצד המערבי והן בגין שטחים  1.7.12הארנונה של העוררת החל מיום 

 :בצד המזרחי הינה כדלקמן

 ;(021קוד שימוש )סככות  –שירותים ומסחר , משרדים –ר "מ 1182 .א

קוד שימוש )ר "מ 121מבנים מעל  –משרדים שירותים ומסחר  –ר "מ 211 .ב

711); 

 (. 711קוד שימוש )ר קרקע תפוסה לכל מטרה אחרת "מ 82,247 .ג

 

הוגשה על ידי המערערת השגה בגין שומות הארנונה לשנות הכספים  81.2.12ביום 

לגבי השטח המזרחי לתחנה והשגה בגין שומות הארנונה לשנות הכספים  8117 – 8112

מנהל הארנונה דחה השגות אלו ולאור . נהלגבי השטח המערבי שבתח 8112 – 8117

 . זאת הוגש על ידי המערערת ערר על החלטת מנהל הארנונה

 

כי מלשון הסכמי הפשרה בין הצדדים  88.7.10ועדת הערר קבעה בהחלטתה מיום 

שהתגלעו במסגרת , עולה כי הצדדים התכוונו להסדיר את המחלוקות ביניהם

, וף לשינויים שיחולו ברבות הזמן בשטחיםכפ, ההליכים המשפטיים שפורטו בהסכם

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%203339/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%203339/06
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הוועדה קבעה כי מלשון . סיווג וכדומה, שימושים הנעשים בנכס, כגון גודל השטחים

או סיווג השטחים 6ההסכם ברורה כוונת הצדדים לפיה הצדדים לא התכוונו כי גודל ו

וגי כן נקבע כי מהחיוב החדש שהוצא על ידי המשיבה עולה כי סיו. יוותר כפי שהוא

הנכסים נשמרו ובעיקר רלבנטי כי החניונים הבלתי מקורים סווגו לפי סיווג קרקע 

נקבע כי השתת החיובים החדשים על המערערת אינה בניגוד . תפוסה לכל צורך אחר

מה גם שעל פי הפסיקה כל שנת מס היא יחידה בפני עצמה ואין , לעקרונות ההסכמים

 . לקבוע שומת ארנונה לשנים הבאות

 

בי טענת החיוב הרטרואקטיבי נקבע כי נראה מוצדק וראוי להתיר את תיקון החיוב לג

של המערערת מאחר שאי חיובם של מלוא השטחים המוחזקים בפועל על ידי 

עובדתית שניתן לתקנה ומדובר בטעות משותפת של  –המערערת מהווה טעות טכנית 

מערבי של מתחם הצדדים לגבי שטחה המוניציפאלי של המועצה בחלק מצידו ה

הרכבת ולא בטעות שנעשתה לאחר שיקול דעת או החלטה מודעת שלא לחייב עבור 

לעניין זה נקבע עוד כי לפי גישת איזון האינטרסים ותום הלב של . ל"השטחים הנ

, מאחר שמדובר בשני גופים ציבוריים עליהם חלה חובת תום לב מוגברת, הנישום

נדחתה טענת המערערת לפיה לא . פרשי החיובמוצדק לדרוש מהמערערת לשלם בגין ה

כן נקבע כי לא קיים קושי . יכולה הייתה לצפות את השתת החיוב ומשכך אין להתירו

לברר בדיעבד את העובדות הנוגעות לחיובה של המערערת כאשר המשיבה צירפה 

מדידות ותמונות בעוד המערערת לא חולקת למעשה על תוספת השטחים והשימושים 

נקבע כי אי חיובה של המערערת יפלה אותה לטובה . מבנים6באותם שטחיםהנעשים 

עוד נקבע כי תיקון חיוב בדיעבד נעשה לתקופה של . לעומת נישומים אחרים

כי המערערת היא גוף בעל איתנות פיננסית ולא טענה ולא הוכיחה , שנתיים בלבד6שנה

, שארת המצב על כנוכי יגרם לה נזק כלשהו כתוצאה מתשלום הפרשי החיוב וכי ה

לחוק ההסדרים  18מהווה מתן הנחה שלא כדין בניגוד לסעיף , ללא תיקון החיוב

ועדת הערר ציינה בהחלטתה כי הפסיקה התירה תיקון חיוב בדיעבד במקרים . 1008

 . שבהם דובר על אי חיוב שטחים קיימים

 

סריט מדידה נקבע כי לעניין הטענה בדבר גודל השטחים המחויבים המשיב המציא ת

ותמונות והמערערת טענה בעלמא כי חלק מהשטחים חוייבו כבר במסגרת הסכם 

כן נקבע כי נטל ההוכחה הינו על הטוען כי נפלה . ללא המצאת אסמכתאות, 8118

לכן . ולרשות עומדת חזקת התקינות המנהלית, על הנישום, כלומר, טעות בנתונים

 . המחויביםנדחתה טענת המערערת בעניין גודל השטחים 
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בעניין טענות המערערת נגד חיוב רטרואקטיבי נקבע כי אין לראות את המערערת 

לפיו הטלה  14-11ל משרד הפנים מספר "ולכן אין תחולה לחוזר מנכ" מדינה"כ

רטרואקטיבית של ארנונה תעשה במקרים חריגים המצדיקים זאת ולאחר בדיקה 

 . רשות המקומית ובאישורויסודית של הנושא על ידי היועץ המשפטי של ה

 

באשר לטענת המערערת כי השומות יכולות לחול רק ממועד קבלתן אצל המערערת 

או השומות יכולות לחול רק ממועד המדידות שבוצעו ובהתחשב בכך שהעובדות היו 6ו

ידועות למשיבה נקבע כי נפסק לא אחת כי צו הארנונה הוא קונסטיטוטיבי ואילו 

היא דקלרטיבית ומטרתה ליידע אותו בדבר חבותו בארנונה הודעת החיוב לנישום 

וככזו היא מהווה חלק מתהליך שומת הארנונה ועל כן החיוב בארנונה אינו מותנה 

 . במשלוח הודעת התשלום

 

כן נדחתה טענת המערערת לפיה הטלת חיוב לגבי שטחים שמחוץ לתחנת הרכבת 

. ינוי אסור במדיניות המשיבהמהווה ש, לגביהם היה למשיבה מידע עדכני, ממזרח

נקבע כי מהאסמכתאות שצורפו לסיכומי המשיבה עולה כי החניון מצדו המזרחי החל 

לא חויב בשל טעות , 8118אשר לא היה קיים בשנת , ולכן השטח 8112לפעול בשנת 

 . 8112ובדין חוייבה המערערת בשטח החניון המזרחי אשר החל לפעול בשנת 

 

כי אין לחייבה בארנונה בגין שטחים שונים שהינם בגדר באשר לטענת המערערת 

הפטור מארנונה נקבע כי " רחוב"המהווה " תחנה להעלאה והורדה של נוסעים"

"( פקודת העיריות: "להלן[ )נוסח חדש] פקודת העיריותל 820המחוקק בחר בסעיף 

רק בחלקו מהגדרת מסילת ( שנחשב כרחוב" )מסילת ברזל"אמץ את הגדרת המונח ל

פקודת מסילות : "להלן) 1078 –ב "תשל, [נוסח חדש] פקודת מסילות הברזלברזל ב

" סדנאות, בתי מלאכה ,מיגשות, משרדים, תחנות"ולא אימץ את המילים , "(הברזל

 . במכוון ולכן לגבי אלה לא חל הפטור מחיוב הארנונה

 

פקודת שב" רחוב"לעניין זה נקבע כי ניסיונה של המערערת להביא לתיקון הגדרת 

א להכללת השטח המשמש באופן שיבי, 8112במסגרת חוק ההסדרים לשנת  העיריות

הורדה או המתנה של נוסעי הרכבת והשטח המשמש למעבר של נוסעי , להעלאה

למעט כל חלק בכל אחד מהשטחים האמורים המשמש גם , הרכבת אל תחנת הרכבת

מצביע על כך כי שטחים , ניסיון אשר לא צלח, "רחוב"כחלק מהגדרת , למטרה אחרת

 . הם ארנונה כדיןויש לשלם עלי" רחוב"אלו אינם בגדר 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/260_002.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
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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באשר לטענת המערערת כי אין לחייבה אף בגין שטחי הקרקע במתחם הרכבת כגון 

, ד מליסרון"בפס" רחוב"בהתבסס על התכלית במתן פטור מארנונה ל, בין היתר, חניון

בין , ש כי יש לחייב את הרכבת בתשלום ארנונה"נקבע כי כבר נפסק על ידי ביהמ

ורית ללא תשלום כאשר הרכבת היא זו הנהנית העיקרית בגין שטח חניה ציב, היתר

הנהנית . שכן החניון לא נועד עבור כלל הציבור הבלתי מזוהה, משטחי החניון

שמשתמשים , אשר החונים בו הינם צרכניה, העיקרית מהחניון היא המערערת

הפטור " רחוב"בשירותים הבלעדיים הניתנים על ידה ולכן אין לראות בחניונים אלה 

נקבע כי הוועדה ממליצה בפני המשיבה כי המערערת , על כן. מתשלומי הארנונה

תחויב בגין שטחי הקרקע התפוסה המשמשים בפועל כחניון לא מקורה לפי סיווג 

, "קרקע תפוסה לכל מטרה אחרת"ולא כפי שחוייבה עד כה לפי " חניון בלתי מקורה"

 . ואילך 8110כל זאת החל משנת המס 

 

כי יש להפחית מחיובה של המערערת את החיוב בגין שטחים שעושה  הוועדה קבעה

הפטור " רחוב"וכן בגין מעגל התנועה שמהווה ( ר"מ 02.4)בהם שימוש תחנת מוניות 

אשר קיימות בו סככות המיועדות לעתיד , צפוני –לעניין החניון המזרחי . מארנונה

ל השטח משמש כחניון נקבע כי בפוע, לתחנת אוטובוסים אשר אינה פועלת במקום

לבאי הרכבת ולכן יש לחייבו כקרקע לכל מטרה אחרת ובעתיד כאשר יעשה שימוש 

בשטח על ידי חברת האוטובוסים יהיה מקום לשנות את שם המחזיק מהמערערת 

 . לחברת האוטובוסים

 

באשר לטענת המערערת כי היא זכאית להנחת מדינה בהיותה מחזיקה בתחנת הרכבת 

 פקודת מסי העיריה ומסי הממשלהל 2ולצרכיה על פי סעיף מטעם הממשלה 

חוק ל 21נקבע כי לאור ביטולו של סעיף "( פקודת הפיטורין: "להלן) 1022, (פיטורין)

ואילך על  1007החל משנת , והרכבות ולאור דברי ההסבר להצעת החוק רשות הנמלים

והיא אינה זכאית להנחה בתשלום  111%הרכבת לשלם ארנונה בשיעור רגיל של 

 . הארנונה

 

קבעה ועדת הערר כי חיוב זה נועד לשמור על  לעניין החיוב בגין הפרשי הצמדה וריבית

גם אם מדובר , ערכו הריאלי של חיוב הארנונה המקורי ואינו בגדר ענישה של נישום

 . לכן נקבע כי יש לחייב את המערערת בהפרשים אלו. בחיוב רטרואקטיבי

 

 :טענות המערערת

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/314_020.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/314_020.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/314_020.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/314_020.htm
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יפוטה של הקימה את תחנת הרכבת בתחום ש, המערערת טוענת כי במסגרת פעילותה

תכננה וביצעה את דרכי , אשר יזמה, בידיעתה ובאישורה של המועצה, המשיבה

נטען כי למן פתיחת התחנה נחלקו . הגישה והחניה הציבוריים בסמוך לתחנה

המערערת והמשיבה ביחס לסיווג השטחים המוחזקים על ידי המערערת לצורך 

הגיעו הצדדים  8118בשנת . הפעלת התחנה וביחס לקביעת השטח החב בארנונה

 4.2.18להסכמה בדבר סיווג נכסי המערערת בתחנה והיקף השטחים לחיוב וביום 

אשר על פיו שילמה המערערת , נחתם כדין הסכם פשרה המעגן את הסכמות הצדדים

המערערת טוענת כי הסכם הפשרה משקף פשרה לגבי חיוב . את הארנונה לאחר מכן

הרכבת ולא נאמר בהסכם הפשרה כאילו הארנונה שתשלם המערערת בגין תחנת 

 . השטחים שהרכבת הסכימה לשלם בגינם כפשרה הם כלל השטחים הקיימים

 

במסגרת הסכם הפשרה נקבע כי חיוב הארנונה יהיה כמפורט , לטענת המערערת

או בהגדרת 6כל עוד לא יחולו שינויים בשטחים ובשימושים הנעשים בנכס ו, 2בסעיף 

המשיבה הגדילה , טוענת המערערת, אף על פי כן. ה על פי דיןתחום השיפוט של המועצ

המערערת טוענת כי המשיבה הפרה את הסכם . את חיוב הארנונה השנתי בגין התחנה

הפשרה וחייבה את המערערת בגין מלוא השטחים שנמצאו במדידה הראשונה 

רה בניגוד להסכם הפש, בצד המערבי, בתחנת הרכבת וגם מחוצה לה( 7612מחודש )

המערערת טוענת כי נאלצה להגיש עתירה מנהלית . 8118ובאופן רטרואקטיבי משנת 

ביום , בהמשך. בבקשה שיוצהר כי הסכם הפשרה מחייב( 6122220מ "עת)נגד המשיבה 

ת בגין מלוא השטחים שנמצאו חייבה המשיבה את המערער 8117האחרון של שנת 

בצד המזרחי ובאופן , מחוץ לתחנת הרכבת( 11617מחודש )במדידה השניה 

, למרות ששטחים אלה אינם מוחזקים על ידי המערערת, 1.7.12רטרואקטיבי מיום 

אוטובוסים ומוניות , או תחנות הסעה6אלא הם מהווים כביש גישה וחניה ציבוריים ו

ויותר  7המערערת טוענת כי בכך הגדילה המשיבה פי . מהשהמועצה יזמה וביצעה בעצ

המערערת הגישה . את חיוב הארנונה השנתי בגין תחנת הרכבת והשטחים שמחוצה לה

שקיבל תוקף של פסק דין מיום , עתירה מנהלית שהסתיימה בהסכם פשרה נוסף

נקבע  (8118-8112לשנים )בנוסף לביטול חלק מהחיוב הרטרואקטיבי , ועל פיו 7.1.12

הינו תקף ומחייב והוא יחול ביחס לשטחים  8118בהסכמה כי הסכם הפשרה משנת 

וגם ביחס  8118ברי החיוב בארנונה שהוחזקו על ידי הרכבת בתחנת הרכבת בשנת 

 .  בתחנת הרכבת, אם נוספו, לשטחים ברי החיוב בארנונה שנוספו לאחר מכן

 

, ערר שהגישה המערערת וזאתהמערערת טוענת כי ועדת הערר שגתה משדחתה את ה

אשר שגתה בנסותה להגדיל את , היות שהכשירה את פעולות המשיבה, בין היתר

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%203339/06
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סכומי הארנונה מתחנת הרכבת שבנדון לעומת הסכם פשרה שנחתם כדין בין הצדדים 

; מכיוון שהשטחים שנוספו בשומות היו קיימים עת נחתם הסכם הפשרה, 8118בשנת 

או מכיוון 6וספו בשומות אינם מוחזקים על ידי המערערת ואו מכיוון שהשטחים שנ6ו

כי טעתה ועדת , טוענת המערערת, בנוסף". רחוב"שהשטחים שנוספו בשומה מהווים 

הערר כאשר אישרה את הגדלת סכומי הארנונה בדרך של הטלת חיובים 

 . רטרואקטיביים על המערערת

 

ערערת ארנונה בגין שטחי ועדת הערר התירה למשיבה לגבות מהמ, לטענת המערערת

אשר מעבר , כיכר נוי ומגרש חניה המצויים מחוץ לתחנה בצד מזרח, מדרכה, כביש

כאשר המשיבה היא זו , מצויים מחוץ לתחנת הרכבת, לכך שאינם ברי חיוב בארנונה

באשר אלו משמשים גם חברות , ללא קשר לרכבת, שיזמה וגם ביצעה אותם בפועל

כן נטען כי המשיבה היא . אך לא את הרכבת, הציבור הרחבהסעה ותחנת מוניות ואת 

או חניה ומדובר בשטחים 6קובעת הסדרי תנועה ו, זו שמתחזקת את השטחים

שאינם מוחזקים בידי הרכבת ואינם משמשים רק את נוסעי הרכבת אלא את , פתוחים

 . הציבור בכללותו ומדובר ברחובות ציבוריים

 

שיבה לא סתרה את העובדה שהשטחים שהוסיפה המערערת טוענת כי מחד גיסא המ

לשומה לצד המערבי היו קיימים כשנחתם הסכם הפשרה ומאידך גיסא המשיבה לא 

החל , באופן רטרואקטיבי, הציגה ראיה לכך שהשימוש בשטחים שהוסיפה לשומות

נטען כי לא הוצגה ראיה חותכת . לפני שביצעה את המדידות ביחס לכל אחד מהצדדים

חיונית כאשר המשיבה מבקשת לגבות תשלומים נוספים בגין שנות הכספים וברורה ה

 . שכבר הסתיימו ושהמערערת כבר שילמה בגינן את הארנונה

 

בארנונה ויש לפטור את " רחוב"כי לא ניתן לחייב , "רחוב"נטען כי השטחים מהווים 

 ". רחוב"המערערת  מתשלום היטל בגין 

 

אשר אומץ בהגדרת , פקודת מסילות הברזלל( 1)8כן נטען כי המבחן הקבוע בסעיף 

מקום שקיימת כזו ומקום , הינו מבחן מיקום הגדר, פקודת העיריותעל פי " רחוב"

מטר מכל  12נקבע כי ברירת המחדל היא שמסילת הברזל משתרעת למרחק שאין גדר 

נטען כי הגדרת רחוב כוללת את כל המתקנים המהווים חלק . צד ביחס לציר שלה

 . כן נטען כי מתקן דרך הוא חלק בלתי נפרד ממסילת הברזל. בלתי נפרד מהמסילה

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/260_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm


 כרכור -מועצה מקומית פרדס חנה ' מ נ"רכבת ישראל בע  218-11-10( 'חי)עמנ 

8 
 

ולהורדתם ולכן  המערערת טוענת כי התחנה דנן מוגדרת כתחנה לאיסוף נוסעים

ומשכך הינה רחוב , נכללת בין המתקנים המהווים חלק בלתי נפרד ממסילת הברזל

על . 0' שינוי מס – 682א"תמ –וזאת גם מכוח תוכנית המתאר הארצית למסילות ברזל 

פי תוכנית זו תנאי הכרחי לאישורה של תוכנית כלשהי בקשר למסילת ברזל הוא כי 

על , נטען. בהתאם לצורך, ת לאיסוף נוסעים ולהורדתםיוקמו במסגרתה תחנות ותחנו

, כולה, כרכור –כי ברור כי תחנת הרכבת לאיסוף והורדה של נוסעים בפרדס חנה , כן

 ". רחוב"הינה חלק בלתי נפרד ממסילת הברזל ומשכך נכללת בהגדרת 

 

י אלא צורך חיונ, נטען כי אין זו רק דרישת הדין כי תוקם תחנה לצד מסילת הברזל

לשם הפעלתה כי יוקמו מבנים המאפשרים תנועה בטוחה ובקרה ומקום מסודר 

פקודת ב" רחוב"למונח " מסילת ברזל"כן נטען כי הוספת המונח . למכירת כרטיסים

לפטור את מסילות אלא משום שהמחוקק סבר כי יש , לא נעשתה בכדי העיריות

נטען כי על ". רחוב"הברזל והשטח שמסביבן מתשלום ארנונה והיטלי פיתוח בהיותן 

לרבות המבנים והמתקנים , רואים בתחנת איסוף והורדת נוסעים 82א "פי תמ

, על כן. חלק חיוני ובלתי נפרד מרצועת המקרקעין של מסילת הברזל, הכלולים בה

שהרכבת , כי השטחים בצדה המזרחי של התחנה נטען כי ועדת הערר שגתה בקובעה

 . אינם בגדר רחוב וכי יש לשלם בגינם ארנונה, איננה הנהנה העיקרי מהם

 

הממשלה ולצרכיה ולכן 6עוד טוענת המערערת כי היא מחזיקה בנכסים מטעם המדינה

והיא זכאית להנחה בהתאם  פקודת הפיטוריןל 2עומדת בקריטריונים שקבע סעיף 

ממלאת , שכן היא עוסקת בפעילות ציבורית לטובת הציבור בכללותו, לפקודה זו

תפקיד שאין עוד גוף שממלא אותו והיא פועלת , תפקיד ציבורי חיוני באופן בלעדי

אין בסיס  נטען כי(. ד עילבון"התנאים שנקבעו בפס)מטעם הממשלה ולצרכיה 

והרכבות יש בו  חוק רשות הנמליםל 21להחלטת ועדת הערר לפיה ביטולו של סעיף 

נטען כי מתן ההנחה מתבסס על עמידתה של הרכבת בכל . להביא לביטול ההנחה

ואין כל רלוונטיות לביטול סעיף  פקודת הפיטוריןהקריטריונים לצורך קבלת הפטור ב

 . והרכבות חוק רשות הנמליםל 21

 

אקטיבי רק באשר לחיוב הרטרואקטיבי טוענת המערערת כי מותר להטיל חיוב רטרו

שלא צורף במקרה )במקרים חריגים ומיוחדים ובאישור היועץ המשפטי של המועצה 

המושתת על , לאור ההלכה הפסוקה המדגישה את אינטרס ההסתמכות של הפרט, (זה

נטען כי אינטרס ההסתמכות של המערערת נפגע באופן חמור . עיקרון סופיות השומה

ונה במשך השנים ובהתאם ובהסתמך על מקום ששילמה את חיובי הארנ, במקרה זה

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
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/314_020.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/314_020.htm
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אך נדרשה על ידי המשיבה לשלם תוספות שומה המגדילות את החיוב , הסכם הפשרה

נטען כי מדובר בשטחים שהיו . ויותר גם ביחס לשנות הכספים שכבר חלפו 7השנתי פי 

, או שטחים שמחוץ לתחנת הרכבת6ו( בצד המערבי)קיימים עת נחתם הסכם הפשרה 

הצד המזרחי המשיבה היא זו שיזמה וביצעה אותם והטלת החיוב מהווה  כאשר לגבי

. לכל הפחות ביחס לרכיב הרטרואקטיבי שנכלל בשומה, שינוי מדיניות מובהק ומפתיע

הפסיקה קובעת כי יש לבחון את , נטען כי בטרם יאושר חיוב רטרואקטיבי בארנונה

הנישום והנטל הוא על לעומת חלקו של , אשמה של הרשות המקומית במצב שנוצר

נטען כי במקרה זה המשיבה לא הייתה רשאית להתנהג כאילו הסכם . המשיבה

הפשרה לא היה קיים ולהטיל חיובים רטרואקטיביים ביחס לשנים בהן המערערת 

 . כבר שילמה את הארנונה בהתאם להסכם מבלי להסביר ולהוכיח מה השתנה ומתי

 

מערערת לשלם גם הפרשי ריבית והצמדה באשר כן נטען כי לא היה מקום להטיל על ה

 . מדובר בחיוב רטרואקטיבי

 

 :טענות המשיבה

 

המשיבה טוענת כי מדובר בתיקון אותו ביצעה המשיבה כדין ובסמכות בשומת 

הארנונה של המערערת לאחר שנמצא כי נפלה טעות בשומה המקורית שהומצאה לה 

 . זקת בתחומה של המשיבהובשטחים שבהחזקתה ובשימושה בתחנת הרכבת המוח

 

זאת לאור הסכם פשרה אשר נכרת , נטען כי יש לדחות את טענות המערערת על הסף

אשר על פיו שילמה המערערת מבלי להעלות כל טענה , 4.2.18בין הצדדים כבר ביום 

נטען כי המערערת אף הגישה עתירה . בנוגע לפטור כלשהו לו היא זכאית ולו לכאורה

ש לקבוע כי הסכם הפשרה "במסגרתה דרשה מביהמ, (6122220מ "עת)ש זה "לבימ

הינו בר , אשר קובע סיווגים מסוימים ותעריפים לצורך תשלום הארנונה, 8118משנת 

נה בשיעור כאשר המדובר בהסכם שבגדרו התחייבה הרכבת לשלם ארנו, תוקף ומחייב

וטענות פטור " מחזיק מטעם הממשלה"תוך ויתור על טענת הנחה של  111%של 

אשר אימץ את , הסכם פשרה נוסף 8112בעקבות העתירה נחתם בשנת . נוספות

והוסיף כי הצדדים יבררו בהליך של ערר את  8118עקרונות הפשרה של ההסכם משנת 

, הסיווג, ובכלל זה ביחס לגודל 1.1.12כל טענותיהם בהתייחס לשנות הכספים שמיום 

עצם החבות בארנונה , מועד תחילת החזקה, זהות המחזיק, תחום השיפוט, התעריף

 . 8118 -או כל טענה אחרת ובכפוף לעקרונות שנקבעו בהסכם הפשרה מ6ו

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%203339/06
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 8118 -המשיבה טוענת כי לא יתכן כי מחד גיסא תדרוש המערערת כי הסכם הפשרה מ

תגיש עתירה מנהלית בעניין ומאידך גיסא תפר ברגל גסה את  יהיה תקף ושריר ואף

נטען כי דינן . ההסכם עת תטען טענות לפטורים למיניהם בניגוד להסכם בין הצדדים

זאת לאור קיומו של הסכם פשרה בין , של מרבית טענות המערערת להדחות על הסף

חיוב ולכן לא אשר קבע תשתית מסוימת ל, 8112והן משנת  8118הן משנת , הצדדים

טענות הסותרות את החיוב , ניתן לטעון טענות לעניין הנחה או פטור כלשהו למערערת

 . שנקבע בהסכם הפשרה

 

עוד נטען כי יש לדחות את הערעור על הסף לאור הכלל בדבר התערבות מצומצמת 

 . בהחלטות ועדת הערר

 

, ונה של המערערת מתייחס לרכיבים עובדתייםהמשיבה טוענת כי תיקון שומת הארנ

לתוספות שטחים בחלק המערבי של תחנת הרכבת ובחלק המזרחי של תחנת , דהיינו

השינוי לגבי תוספת השטחים בחלק המזרחי הוחל פחות משנתיים אחורה . הרכבת

בעוד שהשינוי לגבי תוספת השטחים בחלק המערבי הוחל אך ורק למן שנת הכספים 

המשיבה טוענת כי החלטתה לתקן את (. 8112)התגלתה הטעות בשומה  השוטפת בה

ואילך  8112שומת הארנונה של המערערת ובכלל זה הגבלת התיקון למן שנת הכספים 

נעשתה משיקולים ענייניים ותוך איזון נאות בין אינטרס הציבור בגביית מס אמת 

יפתחו שומותיה בשנות  ובנשיאה שוויונית בנטל הארנונה ובין אינטרס המערערת שלא

המשיבה מדגישה כי המערערת אינה חולקת על השטחים שנוספו . מס קודמות

 . במסגרת תיקון השומה

 

ש "שהוגשה לאחר שביהמ, לעניין זה יצוין כי במסגרת השלמת טיעון מטעם המערערת

ש "נתן לצדדים אפשרות להשלים טיעוניהם לאור פסק דין רלוונטי שיצא מביהמ

מדובר . הגישה המערערת תשריט מדידה מטעמה, הלך ניהול הליך זההעליון במ

. בתשריט שנערך מטעם המשיבה בהליך אחר שנוהל בין הצדדים לעניין היטל סלילה

במיוחד , המשיבה טוענת לעניין זה כי לא ניתן להגיש תשריט זה בשלב השלמת הטיעון

תקיים בפני כאשר בקשתה של המערערת להגיש את התשריט במהלך הדיון שה

עוד מציינת המשיבה כי התשריט שהוגש מטעם . לא התקבלה 12.8.11ש ביום "ביהמ

המערערת הוגש בהליך אחר שנוהל בנוגע להיטל סלילה שהוטל על המערערת 

והתשריט בוצע והוגש מטעם המועצה מתוך מטרה לנסות ולהגיע לפשרה בנוגע לשטח 

אך לא הובאו בחשבון , קיימים בפועלשיחויב בהיטל ובמדידה זו לא נכללו שטחים ש

אציין כבר עתה כי לאור . מתוך מטרה לצמצם את החיוב ולהגיע לפשרה עם הרכבת
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טענות המשיבה בעניין זה ולאור העובדה שתשריט זה לא הוגש לועדת הערר ומאחר 

אין מקום , התשריט לא הוגש לה, שכאמור, שמדובר בערעור על החלטת הוועדה

 . זה כעת להתבסס על תשריט

 

המשיבה טוענת כי ועדת הערר דנה בטענות המערערת אחת לאחת והחליטה לדחות 

כי החלטת ועדת הערר הינה עניינית וסבירה וניתנה לאור , את רוב הערר שהוגש

היכרות חברי הוועדה את השטחים והתחנה שבנדון וכי אין מקום להתערב בהחלטה 

 . זו

 

עור ולקבוע כי הרכבת אינה זכאית להנחת המשיבה טוענת כי יש לדחות את הער

זאת לאור הפסיקה האחידה בנושא , כפי שקבעה ועדת הערר, מדינה מארנונה

הקובעת כי הרכבת אינה זכאית להנחת מדינה וכן לאור הפסיקה הכללית לגבי מתן 

נטען כי המערערת אף מנועה . פטור מארנונה בצמצום ורק על פי הוראת חוק מפורשת

נה זו לאור קיומו של הסכם פשרה בין הצדדים הקובע שהחיוב יעשה לפי מלהעלות טע

 חוק רשות הנמליםל 21כן נטען כי ביטול סעיף . 111%תעריפים מלאים בשיעור 

המחוקק לשלול  ודברי ההסבר מצביעים בבירור על כוונת 1021 –א "התשכ, והרכבות

 . ואילך את ההנחה בארנונה המוקנית למדינה 1007מהרכבת משנת 

 

עוד טוענת המשיבה כי בנוגע לחיוב הרטרואקטיבי נקבע על ידי הוועדה כי יש להתיר 

את החיוב בנסיבות המקרה וזאת בין היתר בהתחשב בכך שמדובר בתיקון חיוב 

ולאור יכולתה של הרכבת לצפות  שנעשה למשך שנה שנתיים אחורנית בלבד, עובדתי

ש "המשיבה טוענת כי טענת החיוב למפרע היא טענה עובדתית אשר ביהמ.  את החיוב

המשיבה טוענת כי אין מחלוקת על קיומם של השטחים ועל . שלערעור לא יתערב בה

הסכימה  8112מועד תחילת פעילותם וכי אין מחלוקת שבמסגרת הסדר הפשרה משנת 

המועד בו נערכה המדידה , ואילך 8112ת השומה המתוקנת משנת המשיבה להחיל א

המשיבה טוענת כי בסמכותה . בשטח המערבי והמועד בו החל לפעול החניון המזרחי

לתקן טעות טכנית בשומת הארנונה ולבחון בכל שנה מחדש את המצב העובדתי 

ני עצמה נטען כי כל שנת מס עומדת בפ. ולעדכן את שומותיה על פי ממצאי בדיקתה

המשיבה , על כן. לגבי שנת מס אחרת" מעשה בית דין"ואין הנישום יכול לטעון 

מוסמכת הייתה לבחון את היקף השטחים בהם מחזיקה הרכבת ולעדכן את שומת 

 . הארנונה של הרכבת בהתאם לממצאיה

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/314_020.htm
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החיוב . נטען כי מדובר בתיקון שומה להבדיל מהטלה רטרואקטיבית של ארנונה

, בענייננו. מתוקפו של צו הארנונה ואינו תלוי במשלוח הודעת חיוב בארנונה קם

נשלחה הודעת השומה המתוקנת לרכבת בסמוך לאחר שהתברר למועצה דבר הטעות 

המשיבה . בשומה ואין בעיתוי זה כדי לגרוע מחבותה של הרכבת לשאת בחיובי אמת

התאים את טוענת כי היא רשאית לתקן טעות שנפלה בשומות שערכה על מנת ל

 . השומות למצב העובדתי הנכון

 

המשיבה מציינת כי לגבי השטח המערבי טענת הרכבת הינה טענת סרק של ממש שכן 

 . תיקון השומה בוצע במסגרת שנת הכספים בה יצאה הודעת החיוב

 

כן טוענת המשיבה כי אף אם היה ניתן לראות בתיקון השומה הטלה רטרואקטיבית 

בענייננו כל הטעמים המצדיקים הטלת חיוב כאמור אל מעבר מתקיימים , של ארנונה

; משך הזמן לגביו מבוצעת התחולה הרטרואקטיבית, כגון, לשנת הכספים השוטפת

מידת היעילות והצדק שבחיוב ; קיומה של אפשרות כיום לברר את העובדות לאשורן

רס שכן הנצחת הטעות שנפלה בשומת הרכבת מקפלת בתוכה פגיעה באינט, למפרע

הציבורי בגביית מס אמת וגורמת לפגיעה בעיקרון השוויון ולאפליה בלתי מוצדקת של 

הרכבת ידעה כי  –מידת ההסתמכות מצד האזרח ; הרכבת על פני נישומים אחרים

ההטבה שניתנה לה במסגרת הסכם הפשרה גילמה הטבה של תעריף מופחת ולא 

בחזקתה שטחים עצומים הטבה של שטח ואין ספק כי הרכבת היתה מודעת לכך ש

מאחר ששטחים מסוימים שלא ; שאינם מחויבים בארנונה ולמשגה שנפל בחיוביה

חויבו בארנונה היו קיימים כבר במועד החתימה על ההסכם מדובר באי גילוי מלוא 

 . השטחים המהווה חוסר תום לב במשא ומתן מצד הרכבת

 

ה רחוב ואינה פטורה המשיבה טוענת כי ועדת הערר קבעה כי תחנת הרכבת אינ

מתשלום ארנונה וכי קביעה זו הינה בהתאם לשורה ארוכה של פסקי דין שניתנו 

בעניין חיובי ארנונה של הרכבת על ידי בתי המשפט לעניינים מנהליים ובהתאם 

, פקודת העיריותל 820בסעיף " מסילת ברזל"ו" רחוב"להגדרות הרלוונטיות למונחים 

והדבר מעיד  פקודת מסילות הברזלב" מסילת ברזל"אשר מאמצות רק חלק מהגדרת 

אינן נכללות בהגדרת " סדנאות, בתי מלאכה, מיגשות, משרדים, תחנות"על כך כי 

  ".רחוב"

 

באשר לטענת המערערת כי אין לחייבה בארנונה בגין שטח החניון בצידה המזרחי של 

אינה הנהנית העיקרית משטח החניון טוענת 6 התחנה מאחר שאינה המחזיקה בשטח

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/260_002.htm
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המשיבה כי מדובר בשטח חניה המשרת את נוסעי הרכבת וכפועל יוצא מכך משמש 

יות של תחנת הרכבת ומוביל שטח החניון מגביר את האטרקטיב. את תחנת הרכבת

גם מבחן התועלת הכלכלית מוביל , על כן. לכך שנוסעים רבים יותר ישתמשו ברכבת

למסקנה שמדובר בשטח שלגביו הנהנית העיקרית היא הרכבת ולפיכך עליה לשאת 

המשיבה טוענת עוד כי מדובר בטענה עובדתית שהוכרעה על ידי ועדת . בארנונה בגינו

ור איננה נוהגת להתערב בממצאים שבעובדה שנקבעו בערכאה הערר וערכאת הערע

 . הדיונית

 

או 6או מבנים המוחזקים ו6בנוגע לטענת המערערת כי היא אינה מחזיקה בשטחים ו

או כל גורם אחר המשתמש 6ל ו"או צה6או חברות הסעה אחרות ו6בשימוש של אגד ו

כי המערערת אינה  בתחנות ההמתנה וההסעה ויש להפחיתם מהחיוב טוענת המשיבה

מפרטת כלפי אילו שטחים או מחזיקים אחרים היא מבקשת לטעון אלא טוענת טענות 

 . כלליות וסתמיות ללא פירוט מינימלי

 

בדין יסודו  1.1.12המשיבה טוענת כי ועדת הערר קבעה כי חיוב הרכבת החל מיום 

הנעשים לאור השטחים אשר נמצא כי מוחזקים על ידי הרכבת ולאור השימושים 

כאשר מדובר בשטחים כדוגמתם מחוייבת הרכבת בתשלום ארנונה , בתחנת הרכבת

 . ואף משלמת עבור שטחים אלו בפועל ברובן המכריע של תחנות הרכבת בארץ

 

המשיבה טוענת גם כי אין ממש בטענת המערערת לפיה במקרה של חיוב רטרואקטיבי 

טיבי אלא בתיקון טעות מותרת נטל ההוכחה להוכיח כי אין מדובר בתיקון רטרואק

לזכותה עומדת חזקת התקינות , לטענת המשיבה. מוטל על הרשות המקומית

המנהלית והיא מעבירה את נטל השכנוע אל האזרח המבקש להעלות טענות כנגד 

נטען כי הטוען כי הוא פטור מתשלום הארנונה עליו מוטל , מעבר לכך. התנהלותה

לא , ענת כי למרות שנטל הראיה מוטל על המערערתהמשיבה טו. הנטל להוכיח טענתו

נמנעה המשיבה מהצגת הסברים והבהרות למקור הטעות שהובילה לחיוב המופחת 

 . והגישה אף תצהיר מטעם מנהל מחלקת הגביה

 

ל "ולכן אין תחולה לחוזר מנכ" מדינה"המשיבה טוענת עוד כי אין לראות ברכבת כ

יה במחלוקת המוטלת על המדינה על ידי הפנים המתייחס לתשלום ארנונה השנו

 . הרשויות המקומיות

 



 כרכור -מועצה מקומית פרדס חנה ' מ נ"רכבת ישראל בע  218-11-10( 'חי)עמנ 

14 
 

באשר לטענת המערערת כנגד חיובה בתשלום הפרשי הצמדה וריבית טוענת המשיבה 

אלא נועד לשמור , "עונש"כי חיוב זה מצוי בסמכותה המלאה של המשיבה ואינו בגדר 

עמדת המשיבה ועדת הערר אימצה את . על ערכו הריאלי של חיוב הארנונה המקורי

ריבית והפרשי ) חוק הרשויות המקומיותל 8המשיבה טוענת כי סעיף . בעניין זה

שם את , "תשלומי פיגורים"שכותרתו , 1021 –ם "תש, (הצמדה על תשלומי חובה

ם הארנונה ולא על המועד שבו נדרש הנישום הדגש על המועד שנקבע בדין לתשלו

נטען כי מאחר שהחבות בתשלום הארנונה נוצרת . לראשונה לשלם את תשלום החובה

המועד , עם קביעת צו המיסים על ידי הרשות המקומית ולא במשלוח הודעות השומה

בינואר של  1)שנקבע לתשלום הארנונה הוא המועד הנקוב בצו המיסים של המועצה 

 . ולא המועד שנקבע בהודעת התשלום( הכל שנ

 

ש "המשיבה מפנה לפסק הדין שניתן בביהמ, במסגרת השלמת הטיעונים מטעמה

מ נגד מנהל הארנונה "רכבת ישראל בע 612221ם "ברהעליון לאחרונה במסגרת 

ש העליון שאין ממש בטענת "שם פסק ביהמ, (8111)פורסם טרם , בעיריית דימונה

, על כן". רחוב"הרכבת לפטור המוחלט מארנונה לשטחי תחנת הרכבת בשל היותם 

רכבת  6174( ש"ב)נ "עמנדחתה בקשת רשות הערעור על פסק הדין שניתן במסגרת 

שם נקבע כי אין לקבל את הטענה כי , מנהל הארנונה של עיריית דימונה' ראל ניש

" מתקנים לצורך מסילת הברזל או בקשר אליה המהווים חלק בלתי נפרד ממנה"ה

בהם מדובר " מתקנים"נקבע כי ה. כוללים את מבנה התחנה ומבנים שקיימים במקום

או בסמיכות , הם מתקנים המותקנים על גבי המסילה פקודת העיריותל 820בסעיף 

ועל כך ניתן ללמוד ' מוסכים וכו, משרדים, לצורך הפעלתה ואין המדובר בתחנה, אליה

לפקודת מסילת הברזל בהגדרת ( 2)8אשר לא כלל את סעיף , עצמו 820מתוך סעיף 

המבנים , נקבע כי ניתן להטיל ארנונה על התחנה, על כן". חובר"מסילת ברזל המהווה 

אין זה פוטר את , כן נקבע כי גם אם הציבור הרחב נהנה משירותי הרכבת. 'בתחנה וכו

, שטחי גינון, שטחי עפר, שהיא המחזיקה והמשתמשת בשטחי האספלט, הרכבת

ונה בהיות מחובת תשלום הארנ, שטח חצץ ושטח חניות, שטח בטון, שטחי מדרכות

בקשת רשות הערעור , כאמור. על פי מבחני הפסיקה" קרקע תפוסה"שטחים אלה 

 . ש המחוזי נותר על כנו"ש העליון נדחתה בעניין זה ופסק דינו של ביהמ"לביהמ

 

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20הרשויות%20המקומיות
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%20330/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%204/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
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' מ נ"רכבת ישראל בע 6174228ם "רבעוד מפנה המשיבה לפסק הדין שניתן בתיק 

ש העליון כי הרכבת "שם קבע ביהמ, (8111)טרם פורסם , מועצה אזורית דרום השרון

וכי תחנות הרכבת חייבות בארנונה " מחזיק מטעם הממשלה"אינה זכאית להנחת 

 . כללית בגין שטחי התחנות

 
רכבת ישראל ' עיריית חדרה נ 6172221ם "עעכן מפנה המשיבה לפסק הדין שניתן ב

שם נקבע כי כאשר בין נישום לרשות מקומית תלוי ועומד , (8111)טרם פורסם , מ"בע

ש "לפנות לביהמ, על הנישום הסבור שהשומה שנשלחה אליו מנוגדת להסכם, הסכם

אציין כבר . מנהלית וזאת להבדיל מערעור מנהלי לעניינים מנהליים בדרך של עתירה

עתה כי מאחר שמדובר במקרה שונה ובנסיבות שונות ומאחר שהתיק שבפני נמצא 

 . אין מקום להתייחס לטענה זו בשלב זה, בשלב  של סיום הדיון

 

ל טוענת המערערת כי אף נוכח פסקי הדין שניתנו על ידי "לעניין פסקי הדין הנ

וביחס לשאלת ההנחה לרכבת בהתאם " רחוב"יחס להגדרת ש העליון ב"ביהמ

הרי שבמקרה זה יש לקבל את הערעור ולקבוע כי המשיבה פעלה , פקודת הפיטוריןל

ם נוכח חיוב הארנונה שהושת על הרכבת בגין שטחים שאיננה המחזיקה בה, שלא כדין

נוכח החיוב הרטרואקטיבי בארנונה בסכומים של , ואיננה הנהנית העיקרית בהם

 . מאות אלפי שקלים ונוכח חיוב בארנונה הסותר הסכמים חתומים בין הצדדים

 

 :דיון

 

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת החלטת ועדת הערר הגעתי למסקנה כי 

חנה את כל טיעוני המערערת אשר ב, במקרה זה אין מקום להתערב בהחלטת הוועדה

באופן מפורט וענייני ואף קיבלה חלק מטיעוניה והגיעה להחלטה סבירה לאחר 

, מדובר בהחלטה מנומקת ומפורטת. ששקלה את כל השיקולים הרלוונטיים

שניתנה בהתאם לדין ולפסיקה בנושא ותוך , המתייחסת לכל טיעוני המערערת

חברי הוועדה והיכרותם את התחנה  הסתמכות על הידע והניסיון המקצועי של

 . ש לעניינים מנהליים"לא מצאתי בהחלטה פגם המצדיק התערבותו של ביהמ. שבנדון

 

ש לעניינים מנהליים מציב את שיקוליו במקום שיקולי הרשות "אין ביהמ, כידוע

המקצועית ואינו מתערב בהחלטת הרשות אם ההחלטה סבירה במובן זה שהיא 

הסבירות שניתן היה לקבל באותן נסיבות ואם לא נפל בה פגם  מהווה אחת ההחלטות

 :ראה. המצדיק התערבות

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%204832/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%208380/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
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 ;440, (8)ו"ד ל"פ', אח 8-שר התקשורת ו' נ' משה לוגסי ואח 621272צ "בג

 ;272, (2)ה"ד מ"פ, המועצה הארצית' התנועה למען איכות השלטון נ 6018284צ "בג

722-' עמ, 277, (4)ד מח"פ', אח 8-ר אפרים סנה ו"ד' ר נקסה נביל נ"ד 6044220צ "בג

727; 

 ;12.4.17, לא פורסם, מינהל מקרקעי ישראל' סלים אבו מדיגם נ 6148227צ "בג

 . 10.7.17, לא פורסם, משרד הבריאות' רימה טרונישבילי נ 6174114צ "בג

 

 . אפרט להלן. לא מצאתי בהחלטת הוועדה פגם המצדיק התערבות, כאמור, בענייננו

 

באשר לטענות הצדדים לעניין הפרת הסכם הפשרה קבעה הוועדה כי מלשון ההסכם 

עולה כי הצדדים התכוונו להסדיר את המחלוקות ביניהם שהתגלעו במסגרת 

, בכפוף לשינויים שיחולו ברבות הזמן בשטחים, ם שפורטו בהסכםההליכים המשפטיי

כולל שינויים בתחום השיפוט , שימושים הנעשים בנכס וכדומה, כגון גודל השטחים

סבורני כי אין מקום להתערב בהחלטת הוועדה לפיה מלשון ההסכמים . של המועצה

או 6ונו כי גודל ולפיה הצדדים לא התכו, שנחתמו בין הצדדים ברורה כוונת הצדדים

או בשימוש 6סיווג השטחים יוותר כפי שהוא גם אם יחולו שינויים כלשהם בגודלם ו

פרשנות זו הינה גם בהתאם להלכה בענייני , כפי שציינה ועדת הערר. שנעשה בהם

חיובי הארנונה הינם לגבי . דין לגבי שנת מס אחרת-לפיה אין לטעון מעשה בי, מיסים

או 6הדברים הם משתנים בהתאם לשינויים בגודל הנכס וכל שנה בנפרד ומטבע 

לא ניתן לקבל את טענת המערערת כי , על כן. שינויים באופי השימוש שנעשה בנכס

השתת החיובים החדשים עליה הינה בניגוד להסכמים שנעשו בין הצדדים ובצדק 

 . דחתה ועדת הערר טענה זו

 

טענת המערערת לפיה יש לראות בצדק קבעה ועדת הערר כי לא ניתן לקבל גם את 

לרבות המבנים והמתקנים הכלולים בה  והשטחים , בתחנה לאיסוף ולהורדת נוסעים

" רחוב"כחלק בלתי נפרד מרצועת המקרקעין של מסילת הברזל אשר מהווה , הנלווים

 820המוגדר בסעיף " רחוב"המונח , כפי שקבעה ועדת הערר. הפטור מתשלום ארנונה

רישה  2מסילת ברזל כמשמעותה בסעיף "הוא גם " רחוב"קובע כי  פקודת העיריותל

ן וכ, 1792 –ב "תשל, [נוסח חדש] פקודת מסילות הברזלל( 2)-ו( 1)ופסקאות 

". ;המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, מיתקנים לצורך מסילת הברזל או בקשר אליה

פטור " רחוב"המהווה " מסילת ברזל"המחוקק בחר להשמיט מהגדרת , כלומר

, משרדים, ותתחנ" – פקודת מסילות הברזלל( 2)8מארנונה את הרישא לסעיף 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20376/81&Pvol=לו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202324/91&Pvol=מה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204539/94&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202887/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204004/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/260_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/260_002.htm
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והדבר מלמד על כך כי כל אלה אינם נכללים בהגדרת " סדנאות, בתי מלאכה, מיגשות

 . הפטור מארנונה" רחוב"

 

יש לקבל את החלטת הוועדה לפיה המחוקק הביע את רצונו בצורה ברורה ומפורשת 

מיתקנים לצורך " –( 2)את חלקו השני של סעיף קטן " רחוב"בכך שכלל בהגדרת 

והשמיט במכוון את " המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, רזל או בקשר אליהמסילת הב

". סדנאות, בתי מלאכה, מיגשות, משרדים, תחנות" –חלקו הראשון של סעיף זה 

פטור מארנונה אינה " רחוב"המהווה " מסילת ברזל"מכך יש להסיק כי ההגדרה של 

ותקנים על גבי אלא רק את המתקנים המ, מכילה את התחנות והמשרדים וכדומה

עניין זה נקבע בפסיקת בתי המשפט . לצורך הפעלתה, המסילה או בסמיכות אליה

ש העליון אף אימץ את פסיקתו של "המחוזיים והמנהליים בעבר ולאחרונה ביהמ

מתקנים "ה אין לקבל את הטענה כי הלפי, (6174נ "עמ)ש המחוזי בבאר שבע "ביהמ

כוללים את " לצורך מסילת הברזל או בקשר אליה המהווים חלק בלתי נפרד ממנה

 820בהם מדובר בסעיף " מתקנים"מבנה התחנה ומבנים שקיימים במקום וכי ה

לצורך , או בסמיכות אליה, ים המותקנים על גבי המסילההם מתקנ פקודת העיריותל

ניתן ללמוד זאת מתוך סעיף . 'מוסכים וכו, משרדים, הפעלתה ואין המדובר בתחנה

לפקודת מסילת הברזל בשלמותו בהגדרת ( 2)8אשר לא כלל את סעיף , עצמו 820

' מ נ"רכבת ישראל בע 612221ם "בר)פטור מארנונה " רחוב"מסילת ברזל המהווה 

אין להתערב בהחלטת , על כן((. 8111)טרם פורסם , מנהל הארנונה בעיריית דימונה

ויש לשלם עליהם ארנונה " רחוב"ועדת הערר לפיה השטחים האמורים אינם בגדר 

 . כדין

 

, כגון החניונים, טחי הקרקע במתחם הרכבתיש לקבל אף את החלטת ועדת הערר כי ש

שטחי האספלט ושטחי העפר וכדומה אינם פטורים אף הם מתשלום ארנונה ואינם 

. מכיוון שהם נועדו לשמש את תחנת הרכבת ומבקריה, פטור מארנונה" רחוב"מהווים 

אשר מכירים את מתחם הרכבת וצפו גם בתמונות של , כפי שקבעו חברי ועדת הערר

שטחים אלו לא נועדו עבור כלל . הרכבת היא הנהנית העיקרית משטחים אלו, המתחם

על . אלא מדובר בשטחים המשמשים בעיקר את צרכני הרכבת, הציבור הבלתי מזוהה

ועדת הערר אף . הפטור מתשלומי הארנונה" רחוב"אין לראות בשטחים אלה , כן

ת בגין שטחי הקרקע לפיו מחויבת המערער, ציינה כי ההסכם בין המערערת למשיבה

קרקע תפוסה לכל מטרה "התפוסה המשמשים בפועל כחניון לא מקורה לפי סיווג 

אינו תקין וכי על המשיבה לחייב את המערערת בגין שטחים אלו בהתאם " אחרת

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%204/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%20330/08
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 8110זאת החל משנת המס , "חניון בלתי מקורה"לפי סיווג , לשימוש שנעשה בהם

 . ואילך

 

ח וכל טענה של המערערת בנוגע לשטחים השונים והגיעה ועדת הערר אף שקלה כל שט

שטחים אשר הושכרו לתחנת , למסקנה כי לגבי חלק מהשטחים בהם חויבה המערערת

יש להפחית את החיובים , "רחוב"מוניות ושטחים המהווים מעגל תנועה שהינו בגדר 

 . בגין שטחים אלו מהחיוב שהושת על המערערת

 

כי לא נפל פגם בהחלטת ועדת הערר לעניין השטחים  סבורני, לאור האמור לעיל

מאחר שוועדת הערר יישמה את פרשנות , השונים והפטור מארנונה שיש להחיל עליהם

ונה והעניקה למונח  פרשנות נכ פקודת העיריותהפטור מארנונה על פי " רחוב"המונח 

 . ותואמת לפסיקה ולהלכות הקיימות בנושא זה ועל כן אין להתערב בהחלטתה

 

מחזיקה "אין עילה להתערב גם בנוגע לקביעת ועדת הערר כי אין לראות במערערת כ

קביעתה של ועדת הערר . פקודת הפיטוריןהזכאית להנחה על פי " מטעם הממשלה

והרכבות ולאור דברי  חוק רשות הנמליםל 21לעניין זה כי לאור ביטולו של סעיף 

ואילך על הרכבת לשלם ארנונה בשיעור רגיל  1007ההסבר להצעת החוק החל משנת 

" מחזיקה מטעם הממשלה"ום הארנונה בשל היותה והיא אינה זכאית להנחה בתשל

ם "ברפסק הדין שניתן לאחרונה במסגרת . הינה קביעה מבוססת בדין ובפסיקה

טרם , מנהל הארנונה מועצה איזורית דרום השרון' מ נ"רכבת ישראל בע 6174228

 חוק רשות הנמליםתומך במסקנות ועדת הערר כי ההנחה שניתנה ב, (8111)פורסם 

והרכבות בוטלה בהוראת המחוקק הראשי ולא ניתן לעקוף את ההוראה ולהעניק 

 . או הנחה בניגוד ללשון החוק המבטלת את ההנחה6לרכבת פטור ו

 

יבות העניין סבורני כי אין גם מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר כי אין המדובר בנס

אלא בתיקון טעות טכנית שנפלה בגודל השטחים , בחיוב רטרואקטיבי אסור

המחויבים בארנונה ובנסיבות העניין נראה מוצדק וראוי להתיר את תיקון החיוב 

 . בדיעבד

 

בשאלת הרטרואקטיביות של החיוב לשם הכרעה , כפי שכתבה ועדת הערר בהחלטתה

בארנונה יש לאזן בין עניינו של הפרט בסופיות ההחלטה בעניינו ואינטרס ההסתמכות 

, לבין האינטרס הציבורי של קיום החוק וגביית מס אמת, מחד גיסא, שלו על ההחלטה

ד "פ, מ"מקורות חברת מים בע' המועצה המקומית עילבון נ 607072א "ע)מאידך גיסא 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/314_020.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%204832/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%204832/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/314_020.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20975/97&Pvol=נד
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מאחר שהשומה שהוצאה למערערת לגבי שנים קודמות , בענייננו((. 8111) 422, (8)ד"נ

מדובר , בהסכמת הצדדים במסגרת הסכם הפשרה האחרון, בוטלה 8112לשנת 

יע באיזון שבין אינטרס בתיקון שומה רטרואקטיבי לתקופה קצרה וגורם זה מכר

ההסתמכות של המערערת על החיוב הקודם ובין האינטרס הציבורי של קיום החוק 

אף אם הוא רטרואקטיבי , ומטה את הכף לטובת חיוב המערערת בחיוב המתוקן

 . לתקופה קצרה

 

מ נגד עיריית "טכנולוגיה מתקדמת בע. ט.ט 6114428א "על והן ב"הנ 607072א "עהן ב

נקבע כי יש להתחשב בגורמים כגון מידת , (8118) 772, (8)ו"ד נ"פ, טירת הכרמל

מהותו של , רם לפרטהנזק שנגרם או עלול להג, ההסתמכות של הפרט על ההחלטה

הגורם האשם בטעות ומשך , סוג הטעות, האינטרס הציבורי אותו מבקשים לקדם

מ "ישראל בע. מ.ב.נכסי י 621422א "עב. הזמן לגביו מבוצעת התחולה הרטרואקטיבית

נדון סיווג סיבת הטעות של הרשות ונקבע , (1022) 227, (1)ז"ד ל"פ, מנהל מס רכוש' נ

 . כי ניתן לתקן החלטה שמקורה בטעות טכנית

 

לא מצאתי מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר לפיה אי חיובם של מלוא , בענייננו

עובדתית שניתן  –השטחים המוחזקים בפועל על ידי המערערת מהווה טעות טכנית 

אינו גורם לעיוות אלא תואם את המצב העובדתי האמיתי לתקנה ותיקון הטעות 

אין המדובר במקרה זה בטעות שנעשתה לאחר . 8112-8117ששרר במהלך השנים 

אלא טעות שנפלה לגבי , שיקול דעת או החלטה מודעת שלא לחייב את השטחים

שטחה המוניציפאלי של המועצה בחלק מצידו המערבי של מתחם הרכבת וחניון 

דו המזרחי של מתחם הרכבת ונוסף לשטחי הרכבת ולא נלקח בחשבון שנסלל בצי

כאשר , (שנתיים-שנה)מדובר בתיקון רטרואקטיבי למשך זמן קצר , כמו כן. קודם לכן

אין כל בעיה לברר את העובדות לאשורן ואין הרכבת יכולה לטעון כי הסתמכה על כך 

זאת במיוחד לאור , קהשלא יגבו ממנה ארנונה בגין מלוא השטחים בהם היא מחזי

אשר קבעו חיוב בגין מלוא השטחים בהם מחזיקה , הסכמי הפשרה בין הצדדים

סבורני כי בצדק קבעה ועדת הערר כי במקרה זה גובר אינטרס הציבור , על כן. הרכבת

 . של קיום החוק וגביית מס אמת

 

דידה או מ, יש להוסיף לעניין זה כי המערערת לא הציגה בפני ועדת הערר כל נתון

תשריט הסותרים את המדידות והתמונות שהוגשו מטעם המשיבה ולכן בצדק קבעה 

ועדת הערר כי המערערת לא חלקה למעשה על תוספת השטחים והשימושים הנעשים 

 . מבנים6באותם שטחים

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20975/97
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204452/00&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204452/00&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20433/80&Pvol=לז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20433/80&Pvol=לז
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אין גם לקבל את טענת המערערת כי התנהלות המשיבה בכל , כפי שקבעה ועדת הערר

ל משרד הפנים מספר "חיוב הרטרואקטיבי נוגדת לחוזר מנכהנוגע להוצאת תיקון ה

זאת משום שחוזר זה עוסק בתשלום ארנונה המוטל על המדינה ובענייננו אין , 14-11

 . ל בעניינה"לראות במערערת כמדינה ואין תחולה לחוזר הנ

 

גם לעניין טענת המערערת כי השומות יכולות לחול רק ממועד קבלתן אצל המערערת 

ממועד המדידות שבוצעו אני קובע כי צדקה ועדת הערר משקבעה כי צו הארנונה או 6ו

הוא קונסטיטוטיבי והודעת החיוב היא דקלרטיבית ומהווה חלק מתהליך שומת 

פרשת עילבון : ראה)הארנונה והחיוב בארנונה אינו מותנה במשלוח הודעת התשלום 

, (2)ו"ד מ"פ, עירית ירושלים' מאירה ריינר נ 6018027א "רעב(. טכנולוגיה. ט.ופרשת ט

כך השמטה , נקבע כי כשם שרישום מוטעה אין בו כדי להטיל חבות, (1008) 221

מדובר בחבות שנוצרה עם מתן צו , על כן. מספרי העירייה אין בה כדי לפטור מהחבות

מאחר , לאור נסיבות המקרה, כאמור, ונה ולא עם משלוח הודעת החיוב ובענייננוהארנ

בתיקון חיוב רטרואקטיבי לטווח קצר ואין פגיעה , שמדובר בתיקון טעות עובדתית

סבורני כי אין , כפי שפורט לעיל, משמעותית באינטרס ההסתמכות של המערערת

, רת באופן המצדיק ביטולההמדובר בשומה רטרואקטיבית הפוגעת באינטרס המערע

אלא בתיקון חיוב רטרואקטיבי שנבע מטעות עובדתית והמאזן בנסיבות המקרה נוטה 

 .  לטובת תיקון החיוב

 

כפי , שכן, אין לקבל גם את טענת המערערת כנגד חיובה בהפרשי ריבית והצמדה

מטרת חיוב זה לשמור על ערכו הריאלי של חיוב הארנונה , שקבעה ועדת הערר

. גם אם מדובר בתיקון חיוב רטרואקטיבי, קורי ואין המדובר בענישה של הנישוםהמ

מאחר שהחבות לשלם ארנונה קמה עם חקיקת צו המיסים ולא עם משלוח הודעת 

אין מקום שלא לחייב בהפרשי ריבית והצמדה השומרים על ערכו , השומה לנישום

 . יגם אם מדובר בתיקון חיוב רטרואקטיב, הריאלי של החיוב

 

 :סיכום

 

אני קובע כי אין מקום להתערב בהחלטת ועדת , לאור המפורט לעיל, אשר על כן

מנומקת ומפורטת וניתנה לאחר שוועדת הערר , אשר הינה החלטה סבירה, הערר

עוד אני קובע כי החלטת ועדת .  שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים והמקצועיים

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%202987/91&Pvol=מו
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ת דומות ולא נפלה בה טעות המצדיקה הערר תואמת את פסיקת בתי המשפט בסוגיו

 .את התערבות בית המשפט בהחלטה

 

 . הערעור נדחה, על כן

 

סכום . מ כחוק"בתוספת מע₪  21,111המערערת תישא בהוצאות המשיבה בסכום של 

 . זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל

 

   .כ הצדדים"המזכירות תשלח עותק פסק דין לב

 
 

2180271 

 

 24272212רון שפירא 

בהעדר , 8111מאי  81, ע"סיון תש' ז,  ניתן היום24272212

 . הצדדים

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן -חקיקה ועוד באתר נבו , י פסיקההודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכ
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