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 ה מ ע ר ע ר ת כהן וכהן  ד"כ עו"י ב"ע 
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 עיריית טבריה . 0 

 מר אופיר אורן -נה מנהל הארנו. 9

 

 ה מ ש י ב י ם  ' לנקרי ושות, רוקח, צומן ד"כ עו"י ב"ע 

 
 

 :ספרות

 (ו"תשנ)הסמכות המינהלית , זמיר' י

 
 דין -פסק 

 

, (ערר על קביעת ארנונה כללית)הרשויות המקומיות  חוקל( ב) 1ערעור מנהלי זה הוגש על פי סעיף 

ביחס לנכס המוחזק , ונהעל החלטת ועדת הערר לעניין שומת ארנ, ("חוק הערר":להלן) 67/1 –ו "תשל

 . בתחום שיפוטה של עיריית טבריה

 
 :רקע

המשמש כמחסן לציוד ורשומות רפואיות , בטבריה( 'שכון ד)ויצמן ' המערערת מחזיקה בנכס ברח

 (. "הנכס:"להלן)וכמעבדה רפואית 

הסדרים  תקנותל 6כאמור בתקנה , "משרדים שירותים ומסחר"המשיבה סיווגה את  הנכס בסיווג של 

תקנות ":להלן) 0000 -ס"תש, (0000ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת ) במשק המדינה

של עיריית  0008המצוי בצו הארנונה לשנת , (804קוד " )מרפאות ציבוריות"בתת סיווג , ("ההסדרים

 . טבריה 

ועל כן , סגורה ומשמשת לחניית פרסונל אצל המערערת, המשיבה קבעה כי הקרקע הצמודה לנכס

 . וחוייבה בתשלום ארנונה, (00/קוד )תסווג כקרקע תפוסה 
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ההשגה , ובגין סיווג הקרקע כקרקע תפוסה , ל"המערערת הגישה השגה בגין חיובה לפי הסיווג הנ

 (. 0' סמשיב מ)נדחתה על ידי מנהל הארנונה 

 
דנה  /6770/70ביום "(. הועדה: "להלן)בפני וועדת הערר ( /0070 -ו 60701' מס)המערערת הגישה ערר 

, וכן את סיווג הקרקע כקרקע תפוסה, 0אישרה את סיווג הנכס  שנקבע על ידי המשיב , הוועדה בערר

 : וקבעה בין היתר

 
 :להחלטה, /6סעיף 

ל ואת הסווג הקרוב ביותר מרפאות "הנ' ג5 -י ס"את הנכס עפיהא זה נכון צודק וסביר לסווג "... 

 . /80ציבוריות קוד נכס 

 :להחלטה, 61סעיף 

מדובר בשטח קרקע שגם העורר טוען כי . לגבי סווג הקרקע התפוסה לדעתי הצדק עם המשיב"... 

ואני מקבל את תאור הקרקע של המשיב כי מדובר בשטח סגור ומתוחם , משמש חנית פרסונל

 ." שמש כחנית העוררהמ

 
 . הועדה דחתה הערר ומכאן הערעור שבפניי

 
 :תמצית טענות המערערת 

, לטענת המערערת לא ניתן לה יומה בפני וועדת הערר בעת שקיימה דיון לגופו של עניין . 0

, הוועדה התעלמה מתצהיר שהוגש מטעם המערערת. בשאלת סיווג הנכס והקרקע הצמודה לו

הועדה לא זימנה מי מטעם . ומהתשריט שצורף לו, נכס ולגודלוהמתייחס לפעילות ב

 . על אף שנתבקשה לעשות כן, המערערת לטעון בנושא

 
או חריגה מסמכות בכך שהטילה עליה תשלום הוצאות משפט 7הוועדה פעלה בחוסר סמכות ו  .9

 8 כי על המערערת להגיש, לא נמצאה החלטת הועדה. לכאורה בגין מחדליה, ₪ 000,/בסך 

, על כן לא ברור מדוע הוטלו הוצאות בגין חסרונם של אלו, עותקים מהתשריט והתצהיר

 (. הוגש עותק אחד מהתצהיר במצורף לו תשריט)

 



 עיריית טבריה' שירותי בריאות כללית נ   /600170( 'נצ)עמנ 

 

מלמדת על פגם בעבודת הוועדה ועל חשש , החזרת התצהיר שהוגש מטעם המערערת לידיה

יש תצהיר מטעמו לא הורתה למנהל הארנונה להג, הוועדה לא ביקרה בנכס. למשוא פנים

תקנות הערר . והחזירה למערערת את התצהיר שהוגש מטעמה כדין, לעניין החלטת הסיווג

אין זה סביר שלא לקבל את . אינן מחייבות הגשת תצהירים  במספר מסוים של עותקים

 .ובכך לפגוע בזכות הטיעון בכתב של המערערת, שהוגש מטעם המערערת, התצהיר והתשריט

 
על , כי לכל נכסיה המשמשים לפעילותה הוענק פטור מתשלום ארנונה, המערערת עוד טוענת  .3

זאת עד , ("הפיטורין פקודת": להלן( )מיסי עירייה ומיסי ממשלה) פיטורין פקודתל /פי סעיף 

 חוקעל פי , ממועד זה חוייבה המערערת בתשלום ארנונה חלקית בגין נכסיה. /000לשנת 

שנת תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית ל) ההסדרים במשק המדינה

 (. "חוק ההסדרים": להלן) 0000 -ג"התשס, (/000הכספים 

 
, להוציא את הנכס מתחולת הפטור החלקי, החלטת הוועדה שלא להתערב בהחלטת המשיבה

איננה כדין ונעשתה מתוך , מבלי לברר תחילה את השימוש והפעילות שנעשים בנכס בפועל

 . כוונה לקבל כספים שאינם מגיעים למשיבה על פי דין

 
לפיכך שגתה עת נסכמה על מבחן . הועדה לא בררה כראוי מהו השימוש הממשי שנעשה בנכס

בניגוד , לצורך השאלה האם ליתן פטור מתשלום הארנונה, הרווחיות מהפעילות הרפואית

רנונה וכן בהשוואה לתעריפים הנדרשים על ידי לתקנות הא, הפיטורין פקודתג ל /לסעיף 

 . רשויות אחרות

, לפיהם יש לבחון תחילה, היה על הוועדה להתחשב בקריטריונים אשר נקבעו בחוק ובפסיקה

האם הוא דומה יותר באופיו , מהי  מטרת הגוף נותן השירותים ומהו השימוש שנעשה בנכס

ולא למוסד עסקי כפי שקבעה ( 60סווג " )נכסים אחרים"או ל ( 860סווג )לבית מלאכה 

 . המשיבה והועדה אישרה

 

כי הנכס משמש לאחסון ציוד וחומר רפואי וכן וכמעבדה לבדיקת דגימות , המערערת טוענת

השוואת פעילות המערערת למוסד . המערערת הינה גוף ממלכתי ציבורי ולא עסקי. רפואיות

 . הינה בלתי סבירה, עסקי שמטרתו עשיית רווח
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 הפיטורין פקודתאינו הולם את הוראות ', כמרפאה ציבורית' –הסיווג אשר נקבע לנכס 

התעריף הנמוך "יסווג הנכס לפי , למעבדה" דומה"או " מתאים"כי באין סיווג , הקובעת

מרוקנת , על ידי המשיבה שלא כדין" הומצא"ש הנסמכת על סיווג, החלטת הוועדה". למבנה

 . מתוכן את הוראות הפקודה

 
, או עובדתי לקביעת המשיבה7כי אין כל בסיס משפטי ו, בסיכומיה הוסיפה המערערת וטענה . 5

, לטענתה, לחילופין. ונגרר אחר השימוש העיקרי בנכס כמעבדה" טפל"שהשימוש במחסן הינו 

שכן בפועל מתבצעות בנכס פעילויות שונות , ימוש בפועלפי הש-יש לפצל את הסיווג על

 . והשני מעבדה, האחד מחסן –בחלקיו השונים של הנכס 

 
ומהו התעריף , היה על הועדה להיזקק לראיות באשר לאופן חיוב מוסדות ציבור אחרים . 0

, צ"ראשל –בעיריות אחרות דוגמת , לטענת המערערת. והסכום השנתי הנוהג לגביהן

וברשויות , ר לשנה"למ₪  40 -₪  0/ -התעריף המלא נע מ, עפולה צפת וחדרה, יםירושל

, ר לשנה"למ₪  40 -₪  80התעריף הינו בין , אחרות דוגמת נתניה חיפה והוד השרון 

,  %// – 0001והחל משנת , כשמתעריף זה משלמת המערערת את השיעורים הקבועים בחוק

 . ראיות אלה צריך שיהיו מנחות גם בענין נשוא הדיון בועדה. הפיטורין פקודתעל פי 

 
לטענתה היא אינה חייבת בתשלום . המערערת חולקת על גודל השטח שצוין בדרישה לארנונה . /

משמש לחנית שטח זה המהווה חלק מהבניין ו. ארנונה עבור הקרקע התפוסה מסביב למבנה

 . ובמחצית ממנו לא נעשה שימוש כלל, עובדים מקצועיים

 פקודתל 017ולכן בהתאם לסעיף , השימוש בקרקע הינו טפל לשימוש בבניין, לטענתה

, (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) ההסדרים במשק המדינה חוקל 4וסעיף  העיריות

 . לא היה מקום לחייבה בתשלום בגין קרקע תפוסה, 6770 -ג"תשנ

 
, על ידי המשיבה נעשה שלא כדין" מרפאה ציבורית"כי הוספת הסיווג , המערערת עוד טוענת . /

התעריף הקבוע בצידו הינו . שר הפנים והאוצר להוספת הסיווג החדש מבלי שניתן אישור

הועדה היתה חייבת לברר קיומו של אישור כדין . ביחס לתעריפים אחרים, גבוה מאוד
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שהרי מדובר בשאלה עובדתית וטכנית המצויה ,  6778להוספת הסיווג לצו המיסים משנת 

 . בסמכות הוועדה

 
על , המלמד לטענתה, ערערת תצהיר מהנדס המחוזלכתב הסיכומים המשלים צרפה המ

ולמעבדה הממוקמת ' למחסן הממוקם בקומה א, קיומם של שימושים עצמאיים נפרדים

 .'בקומה ב

 
 : תמצית טענות המשיבה

: תחת כותרת הסיווג הראשי, "מרפאות ציבוריות" -סיווג הנכס כ , לטענת המשיבה . 0

כחלק אינטגרלי ממכלול ארגוני , ו של הנכסתואם את מהות" משרדים שירותים ומסחר"

מכאן שהחלטת הוועדה נכונה סבירה . אשר תכליתו וייעודו אספקת שירותים רפואיים

 . וראויה ואין מקום להתערב בה

 
המשיבה סומכת טיעוניה על הדברים שנרשמו בפרוטוקול הדיון שהתקיים בפני וועדת ערר 

משמש לשירותי "כ המערערת כי הנכס "טען ב שם, (לכתב הערר' נספח ג) 00766701ביום 

כי הנכס והפעילות המתבצעת בו מיועדים , מכאן ברור". לצורך פעילותה" "בריאות כללית

 . מתן שירותים רפואיים –לשרת מטרה אחת בלבד 

 

כי יש להימנע מפיצול חיוב הנכסים וכי יש , המשיבה מפנה לפסיקה ענפה המלמדת לשיטתה

 . שימוש ולתכלית העיקרייםלחייב נכס בהתאם ל

 
 . הותירה המשיבה עניין זה לשיקול דעת בית המשפט, לעניין הטלת ההוצאות על המערערת .9

   
אינה מעלה ואינה מורידה לבחינת סיווגו , הטענה כי הוועדה התעלמה מתצהיר שהושם בפניה .3

כס משמש הנ"באשר הוא מציין כי , האמור בתצהיר תומך בעמדת המשיבה. ל הנכס ש

 (.  לסיכומי המשיבה', נספח ב" )את המחוז לעבודתו ופעילותו השוטפת במתן שירותים

 
שטחי ". קרקע תפוסה"יש לאמץ את החלטת הועדה לחייב הקרקע הצמודה לבניין בארנונה כ .8

מעברים ודרכי גישה לרכבי השירות , הקרקע מצויים במתחם מוגדר והם משמשים לחניה
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המערערת מחזיקה . ה של ציוד רפואי והעברת דגימות למעבדהלצורך פריקה וטעינ

 . השטח משמש חלק בלתי נפרד מהפעילות הכוללת בנכס, ומשתמשת בשטח באופן בלעדי

 
כי טענות המערערת בכל הנוגע לחוקיות הסיווגים הקבועים בצו המיסים , המשיבה מדגישה .5

 . הליכים אלה מקומן במסגרת עתירה מנהלית ולא במסגרת, של העירייה

וועדת הערר מוסמכת לדון בשאלות טכניות ועובדתיות ולא בשאלות בעלות היבט משפטי 

הליך הערעור המנהלי תפקידו לבחון החלטות הועדה . כדוגמת חוקיות סיווג, מובהק

על המערערת , בית המשפט לא יבחן שאלות שאינן בסמכותו. מהנושאים המצויים בסמכותה

 . הליתהיה להגיש עתירה מנ

 
ואם יקבע שהסיווג לא , "מרפאות ציבוריות"כי בהעדר סיווג של , המשיבה מוסיפה ומדגישה

, "שירותים ומסחר, משרדים"הרי צריך היה הנכס להיות מסווג בסיווג הכללי של , אושר

 . מקל עם המערערת , כך שלמעשה הסיווג הנוכחי, בתעריף גבוה יותר

 
 :דיון ומסקנות

 
 :  ת הערר לדון  בחוקיות סיווגו של הנכססמכות וועד . א

נעשתה , על ידי המשיבה" מרפאה ציבורית"לפיה הוספת הסיווג , נדון תחילה בבחינת טענת המערערת

שהינה שאלה עובדתית , נזכיר כי לטענת המערערת שגתה הוועדה בהתעלמה מסוגיה זו. שלא כדין

 . להוספת סיווגיםהיה על הועדה לבדוק קיומו של אישור כדין . וטכנית

 
 . כי נושא זה משפטי באופיו ואינו בסמכות הועדה, אלא טענה, המשיבה לא טענה לגופו של עניין

 
. לחוק הערר /מוגשת לפי סעיף , והשגה על החלטותיו, מנהל הארנונה מהווה גוף מנהלי . 0

 . מבלי להיזקק להליך משפטי, מטרת ההשגה ליישב את המחלוקות בדרך יעילה

 
אינסטנציה "הוועדה הינה  , אף שחוק הערר אינו מגדיר את סמכויות וועדת הערר על

, "ארנונה עירונית"' רוסטוביץ) "המקבילה לבית משפט השלום, משפטית מובהקת 

על סמכויותיה של ועדת הערר ניתן ללמוד מסמכותו של מנהל (. //8( ו"תשנ)מהדורה רביעית 
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כאשר נשוא ההשגה אינו בסמכותו של ": נאמר שם' ראה ספרו של רוסטוביץ. הארנונה

 (8/4' שם בעמ) "אין לוועדת הערר סמכות לדון בו, מנהל הארנונה

 
כפי , לחוק הערר קובע כי ניתן להשיג בפני מנהל הארנונה על בסיס הטענות הבאות /סעיף 

 :שהן מובאות בגוף הסעיף

מים מיום מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים י( א") 

קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה 

 :מטענות אלה

הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת  (0)

 ;התשלום

גדלו , נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס (9)

 ;או השימוש בו

 פקודתל 902-ו 0ותו בסעיפים הוא אינו מחזיק בנכס כמשמע (3)

 ;העיריות

 –ג "לחוק הסדרים התשנ( ג)/היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף  (8)

שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע 

 ."בידי המחזיק בנכס

 
בסעיף זה אין , מצומצמות לשאלות טכניות ועובדתיות בעיקרן( א) /ת בסעיף העילות המנויו

 . מנויות שאלות משפטיות

לחוק הערר קובע כי מנהל הארנונה וועדת הערר אינם מוסמכים לדון בטענה בדבר ( ב) /סעיף 

 :כדלקמן, אי חוקיות פעולת הרשות

ועדת הערר לדון או להחליט אין באמור בחוק זה כדי להסמיך את מנהל הארנונה או את "

בטענה שמעשה המועצה של הרשות המקומית בהטלת הארנונה או בקביעת סכומיה היה 

 (".א)של סעיף קטן ( 3)עד ( 0)נגוע באי חוקיות שלא כאמור בפסקאות 

 

 ה
( 
 
( 
 

 

( 
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דשנים וחומרים  744/18צ "בגלוין ב' השופט ד' לעניין זה יפים הדברים שנאמרו מפי כב

צ דשנים "בג: "להלן( )6770) 40/ – 7//, /7/( 6) ד מו"פ, עיריית קריית אתא' כימיים נ

 "(:וחומרים כימיים

טכניים , שסמכותו של מנהל הארנונה מצומצמת היא ומוגבלת לנושאים עובדתיים, מכאן"

, כמו הקריטריונים שנקבעו לאופן הטלת הארנונה, יות יותרשאלות עקרונ. ברורים בלבד

אם זה הדין בסמכותו של מנהל . אין הוא רשאי להידרש', סבירות גובה הארנונה וכד

שכן אלו , ממילא זהו גם הדין לגבי סמכותה של ועדת הערר והשופט המחוזי, הארנונה

אלה יכול בעל דין לעתור מכאן שבסוגיות . ל"מהוות ערכאות ערעור על החלטותיו של הנ

 "לדון בעניין ולהעניק סעד, כבית משפט גבוה לצדק, בפנינו ובסמכותנו

 

לפיה יש לפרש בהרחבה את סמכותם של גופי , בשנים האחרונות ניכרת מגמה בפסיקה  . 9

( 8) ד נד"פ, מ"יזום והשקעות בע. ח.י' עיריית נס ציונה נ /777080א "רעלעניין זה ראה . הערר

' כדברי כב. בו הודעה הדעה בדבר הצורך בהרחבת הפעילות של גופי הערר, (0000) 846

 :יה'השופטת פרוקצ

אין צורך לומר כי גוף הערר אמור תמיד לפעול במסגרת הסמכות שהוקנתה לו בחוק "

נוכח התכליות העומדות ברקע הקמתם של גופי הערר , עם זאת. ממנההמיוחד ולא לחרוג 

 ".מסתמנת מגמת הרחבה בפרשנות תחומי הסמכות הנתונים לגופים אלה

 
באותה פרשה הכריע בית המשפט העליון בשאלת היקף סמכות ועדת הערר בנסיבות דומות 

מנהלת ' ריבוע כחול נ /70060( נצרת)נ "עמוראה גם , ( גביית מסים שלא כדין)  -לעניננו 

המגמה היום :"שם נאמר, 647/' עמ, 646/, (0) /000מח –תק, הארנונה בעיריית עפולה

להרחבת סמכות גופי הערר בהיותם הגורמים המקצועיים לדון ולהחליט בסוגיות המובאות 

 .  "בפניהם

, (6744) 886,881( /) ד מב"פ, עיריית פתח תקווה' מ נ"טית בית בע 6//744צ "בגגם   ראו)

עיריית ' אלי רוני נ  77160/0( א"ת)א "תוכן , לעניין הרחבת סמכויותיו של מנהל הארנונה 

פורסם ], עיריית רמת גן' אביבה קפלן נ 7006040( יפו-א"ת)מ "עת, [פורסם בנבו], צ"ראשל

 (.[בנבו
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כי קיימת מגמה הקוראת להרחיב את סמכויותיה של וועדת הערר אל , אנו למדים, מכאן

 . אף כאשר מועלות טענות בעלות אופי משפטי ועקרוני , מעבר לשאלות עובדתיות וטכניות

לחוק הערר המגביל את סמכויות הועדה  /בלתי אפשרי להתעלם מסעיף , אלא שלטעמי

לא ניתן לכלול את טענת , כי גם על פי הגישה המרחיבה ,יצויין עוד. לעילות המנויות בו

בגדר העילות המנויות בסעיף , המשיבה" הוסיפה"המערערת בדבר אי חוקיות הצו והסיווג ש

 . ראוי לו למחוקק שיעשה את מלאכת ההרחבה. לחוק /

 

על , כפי שנעשתה על ידי המשיבה, "מרפאה ציבורית"כי הוספת הסיווג , בפי המערערת טענה . 3

שכן לא נתקבלו האישורים הנדרשים , נעשתה שלא כדין, 6778פי דין חוקי המיסים משנת 

לכן טעתה ועדת הערר כאשר החליטה לא להתערב בסוגיה זו מפאת . מאת שר הפנים והאוצר

 . חוסר סמכות

 
החלטה בשאלה זו תעשה לאחר בחינה . הינה טענה משפטית מובהקת, שאלת כשירות הסיווג

 /כעולה מסעיף . ואינה שאלה טכנית גרידא הנוגעת לחיוב מסוים בארנונה, משפטיתובדיקה 

כך גם על פי הפרשנות , לחוק( א) /היא איננה נכללת בגדר העילות המצוינות בסעיף ( ב)

בתי  חוקעל פי התוספת הראשונה ל, היה על המערערת להגיש עתירה מנהלית. המרחיבה

בעניני ארנונה לפי כל "במסגרתה ידון בית המשפט ,  0000 -ס"תש, משפט לעניינים מנהליים

 ". דין

 
,  לדון, אין בידה הכלים לבחון, על אף המקצועיות והאובייקטיביות המיוחסות לה, ועדת ערר

השלכות החלטה שכזו יכול ויהיו . יהסיווג  אותו קבעה העירי, אף לפסול, ובמקרה הצורך

אין בידי , על פי המבנה המשפטי הקבוע כיום.  רחבות הרבה מעבר למקרה הקונקרטי שבפניה

 . הועדה סמכות לדון בשאלות אלה

 . יש לדחות הערעור בנקודה זו ולקבל טענת המשיבה, לפיכך

   
. ר קיימות בענייני ארנונהערה אני לבעייתיות שנוצרת כתוצאה מדרכי התקיפה השונות אש .8

דבר , להגיש השגותיה בשני מסלולים שונים, החייבת בארנונה, על המערערת, במצב כיום

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/054m1_001.htm
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אשר יוצר סרבול רב ויכול אף לגרום לכך שהחלטת ועדת הערר תעמוד בניגוד להחלטה 

ולא ניתן לאחד את הדיון בכל טענות , אלא שהוראות החוק מפורשות הן. בעתירה ולהיפך

 . משפטיות מובהקות וטכניות גם יחד –רערת המע

 

: להלן) [פורסם בנבו]מועצה אזורית לכיש ' מ נ"מקורות חברת מים בע 708/180מ "עעב

מן של את הרציונל העומד בבסיס תיחו, השופט גרוניס ' הסביר  כב, ("פסק דין לכיש"

 :לחוק הערר /העילות הקבועות בסעיף 

, כזכור. ניתן להסביר את הגבלתן של העילות שבחוק הערר על רקע הרכבה של ועדת הערר"

רשאי הוא לערור בפני ועדת , אם השגתו של החייב בארנונה נדחית על ידי מנהל הארנונה

ייעשה , לושה חבריםהמורכבת מש, כי מינויה של ועדת ערר 5חוק הערר קובע בסעיף . ערר

תנאי הכשירות היחיד המופיע בסעיף הוא שחברי ועדת . על ידי מועצת הרשות המקומית

שאין כל דרישה שחברי ועדת , מכאן.... הערר יהיו מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי מועצה

לאור זאת ניתן להבין מדוע חוק הערר . יהיו בעלי השכלה משפטית, ולּו אחד מהם, הערר

ילות תקיפה מוגדרות ומדוע ההלכה התייחסה לאותן עילות כמכוונות לעניינים קבע ע

הרי , אף אם ברשות מקומית כלשהי נכלל משפטן בין חברי הוועדה ..עובדתיים-טכניים

 ." הבחינה אינה יכולה להיעשות על בסיס של ועדה מסוימת אלא על בסיס כללי

 
המערערת מעלה גם שאלות , נושאים טכניים אציין כי על אף שהערעור שבפני נסוב ברובו על

אף אני סבורה כי יש לאמץ את הפסיקה הקוראת למחוקק . של חוקיות החלטות וסבירותן

השופט רובינשטיין בפסק דין ' ראה דבריו של כב)להגדיר ולהרחיב את סמכויות וועדות הערר 

הוועדה ולהורות לה  אלא שכל עוד לא שונה החוק אין מקום להרחיב את סמכות, (לכיש לעיל

 . לדון בשאלות של סבירות או חוקיות החלטות העירייה

 
הסיווג על ידי " הוספת"שהחלטת ועדת הערר בדבר העדר סמכות לדון בטענת חוקיות , מכאן

 . סבירה וראויה ואין מקום להתערב בה,  המשיבה

 
 :  זכות הטיעון . ב
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מתייחס לזכות הטיעון , האחד. בשני היבטיםכי נפגעה זכות הטיעון שלה , המערערת טוענת . 0

הוועדה התעלמה מתצהיר ותשריט שהגישה המערערת ואשר הונחו בפניה ומתייחסים . בכתב

בניגוד , בטענה כי הוגש רק עותק אחד, כ המערערת"ואף החזירה אותו לב, לפעילות בנכס

ותקים נוספים כ המערערת בדרישה להעביר ע"מזכירת הוועדה פנתה לב. להוראות התקנות

בכך . ללא כל התייחסות, כ המערערת"אלא שהם הוחזרו לב. וכך אכן נעשה, של התשריט

 .נפגעה זכות הטיעון  בכתב של המערערת

על אף שציינה בכתב הערר את , לטענת המערערת. ההיבט השני הינו זכות הטיעון בעל פה

  .לא ניתנה לה זכות זו לגופו של עניין, רצונה לטעון בעל פה

כי התצהיר מטעם המערערת אינו רלוונטי לצורך בחינת סיווגו של הנכס , המשיבה טענה

 . באופן מהותי

 
, תפקידה הוא לעיין ולבחון את הראיות המונחות בפניה. ועדת הערר הינה גוף מעין שיפוטי

לחקור את , על הועדה להקפיד לאפשר לטוען שבפניה להציג ראיותיו. לצורך הכרעה בערר

מקום בו הועדה לא . ולציין את מהלך הדיון בפרוטוקול, ר של הצד שכנגד על תצהיריוהמצהי

 . הרי היא פוגעת בזכות הטיעון , קיימה חובותיה אלו

 
ומנגד חובת , זכות הטיעון. פגיעה בזכות הטיעון מהווה פגם היורד לשורש הליך מנהלי תקין

תתת על יסודות ההגינות והצדק המוש, הוכרה בפסיקה כחלק מכללי הצדק הטבעי, השימוע

זכות הטיעון והקפדה על מילויה מבטיחה כי הרשות המנהלית לא תפגע . שבפעולת הרשות

שר ' ברמן נ /7/4צ "בג: ראה) . באדם אלא אם ניתנה לו קודם לכן הזדמנות להשמיע טענותיו

בית הדין הארצי לעבודה ' ריבה גינגולד נ 7/41/8צ "בג; (67/7) 6/04, /687( 0)ד יב"פ, הפנים

' עמ( 'כרך ב, 6771-ו"תשנ), הסמכות המינהלית, זמיר' י; (67/7) 1/8, 187( 0)ד לה"פ', ואח

/78.) 

 
השימוע מהווה הזדמנות נאותה להעמיד דברים , עבור כל מי שעלול להיפגע מהחלטה מנהלית

ולהציג בפני הרשות המנהלית מידע ושיקולים המדברים , כמי שבקיא בעניין הנדון, על דיוקם

 . בזכותו
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משלימים את תשתית , המידע והשיקולים המוצגים על ידי מי שנוגע בדבר, מבחינת הרשות

הרשות המנהלית הינה נאמן של הציבור , מעבר לכך. מבהירים ומחדדים את הבעיה, הנתונים 

על הרשות להטות אוזן לטענות מצד מי שעלול להיפגע , על כן . המחויב לפעול לטובת הציבור

 (./7/-78/' בעמ, "יתהסמכות המנהל"זמיר . י)מהחלטה 

 
לא תביא בהכרח תמיד לביטול החלטת , פגיעה בזכות הטיעון וחובת השימוע, יחד עם זאת

( /)ד מח"פ, ועדת התכנון והבנייה נחל עירון' מסאלחה נ 7780766צ "בג.  )הרשות המנהלית

076 ,(6778.)) 

 
  :466' בעמ, זמיר בספרו הנזכר לעיל' כך מציין פרופ

( לעיל)כיצד יש להסביר את הדברים שנאמרו במשפט מזרחי נגד ועדת השחרורים , אם כך"

יש לייחס אותם למישור הסעד ולא , לדעתי? ובפסקי דין נוספים בהם נאמרו דברים דומים

, אש כי הרשות רשאית להימנע משימוע אם הואאין  לומר מר, לשון אחרת. למישור העילה

לא , משום שהיה מיותר, ואף אין לומר בדיעבד כי רשות שנמנעה משימוע; מיותר, לדעתה

שאף כי הרשות , אם הנסיבות מצדיקות זאת, אך יש מקום לומר. הפרה את כלל השימוע

ראשית . בנסיבות המקרה אין ההפרה מצדיקה ביטול ההחלטה, הפרה את כלל השימוע

אם פגם שדבק בהחלטה , כמו במקרים אחרים, בית המשפט רשאי לשקול במקרה כזה

ושוכנע , אם בית המשפט שמע את טענות העותר לגוף העניין, אולם. ...המינהלית גרם עוול

כי אין בהן בשום פנים ואופן כדי , (לעיל)כמו במשפט מזרחי נגד ועדת השחרורים , לחלוטין

במקרה כזה הסעד יהיה ? מה טעם יחזיר את העניין לרשות, תלשנות את החלטת הרשו

 ".יעיל-ובית המשפט אינו נוטה לתת סעד בלתי, בלתי יעיל

 

 0001בפרוטוקול הדיון מחודש נובמבר , בתצהיר אשר הוחזר למערערת, עיון בכתב הערר

ידה מביאים לכלל מסקנה כי זכות הטיעון של המערערת נפגעה באופן ובמ, ובהחלטת הועדה

 .והחזרת הדיון אליה, המצדיקה ביטול החלטת הוועדה

 
, (סדרי דין בועדת ערר( )ערר על קביעת ארנונה כללית) הרשויות המקומיות תקנותל /תקנה 

  :קובעת , ( "תקנות ועדת ערר:"להלן) //67 -ז"תשל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202911/94&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20הרשויות%20המקומיות
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העורר ימסור לועדה או ישלח בדואר רשום לפי מענה את כתב הערר בארבעה "

 ".עתקים

  
 : לתקנות ועדת ערר קובעת 68תקנה 

הועדה רשאית לדרוש מבעל דין שיגיש לה תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך "

 ."בערר או בתשובה

 
ועל אף , יט בעותק אחד בלבדוועדת הערר ציינה בהחלטתה כי המערערת הגישה תצהיר ותשר

כקבוע "כ המערערת בבקשה להעביר את התצהיר בעותקים "פנייתה של מזכירת הוועדה לב

הוחזר התצהיר , /0/70070כ המערערת ביום "במכתב הוועדה לב. בקשה זו לא נענתה, "בחוק

 -עד למועד כתיבת ההחלטה . בצירוף הערה והסבר בדבר אי מילוי אחר דרישות החוק

וכחודשיים לאחר המועד בו היה על המערערת להגיש , ועיים לאחר משלוח המכתבכשב

גרמה , קבעה הוועדה, בכך. לא נשלח התצהיר והתשריט במספר העתקים הנדרש, תצהיר

ומנעה מהמשיבה מידע ונתונים שיכול והיו מביאים , המערערת לפגיעה קשה בניהול התיק

, ינתן על סמך החומר הכתוב אשר הונח בפניההוועדה קבעה שההחלטה ת. לסיומו של התיק

 (. להחלטה, 4עד  8ראה סעיפים )₪  000,/והחליטה להשית על המערערת הוצאות בסך 

 
לא ברור מהו המקור החוקי לדרישת הועדה לקבל . עיון בהחלטת הועדה מעלה תמיהה

שכן  ,הגם שהדבר מתיישב עם ההגיון והשכל הישר, עותקים / -תצהיר מאת המערערת ב

על מנת שזו תגיב ותגיש תצהיר , ובנוסף עליה  להעבירו למשיבה, חברים /בוועדה יושבים 

כדי לגרום , אלא שאין בהעדרו של תצהיר במספר מסוים של עותקים. באם תחפוץ בכך, נגדי

אין מקום שהועדה תתעלם במופגן . לכך שהתצהיר יוחזר למערערת כאילו לא היה כלל

יודגש כי המערערת טוענת שבסופו של יום אכן מילאה אחר . המתוכנו במסגרת החלטת

 . דרישות הוועדה והעבירה את מספר העותקים הרצוי

 
הוועדה קבעה . פגיעה של ממש בזכות הטיעון של המערערת, כי התנהלות הועדה פגעה, ברור

להגיש כי על המערערת , (לכתב הערעור' נספח ג, פרוטוקול הישיבה )  00766701בדיון מיום 

כ "ולהחזירו לידי ב, ההחלטה שלא לקבלו. תצהיר בדבר אופי ומהות השימוש בנכס
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כפי  –המערערת בשל ענין טכני שניתן  היה לפותרו עם קביעת מועד לדיון במעמד הצדדים 

 .  איננה סבירה, שביקשה המערערת בכתב הערר

תנהל דיון ראשוני מלמד כי ה, 0001עיון בפרוטוקול הדיון מחודש נובמבר , יתרה מכך

בכך יש לחזק הקביעה כי היה זה דיון . עליהם יחקרו מי מהצדדים, שלאחריו יוגשו תצהירים

אני סבורה כי ראוי היה לכל הפחות להבהיר . וודאי לא כזה שלאחריו תינתן החלטה, ראשוני

 בפרט לאחר שהמערערת, כי בכוונת הועדה ליתן החלטתה גם ללא דיון נוסף ובהעדר תצהיר

בעניינים מהותיים , ציינה בכתב הערר את רצונה לטעון טענותיה בעל פה בפני הוועדה

 . שבבסיס כתב הערר

 
 :לתקנות ועדת ערר קובעת 7תקנה 

הועדה רשאית לדון בערר ולהחליט בו על יסוד החומר בכתב שהובא לפניה  (א")

יה על מנת להשמיע אם אף אחד מהם לא ביקש בכתב להתייצב לפנ, ובהעדרם של בעלי הדין

 ;טענותיו

ביקש אחד מבעלי הדין להתייצב לפני הועדה או החליט יושב ראש הועדה להזמין  (ב)

 ."/0עד  00יחולו הוראות התקנות , את בעלי הדין

 

כי הוא מבקש לקבוע מועד , (לערעור' נספח ב)כ המערערת ציין בכתב הערר שהגיש לוועדה "ב

בכך לא מיצה , כ המערערת"אלא שלטענת ב, ן התקיים דיוןאכ 00766701ביום . לדיון בפניה

 . באשר לסוגיית סיווגו של הנכס והקרקע הצמודה לו, את זכותו לטעון לגופו של עניין

 
כ "ב. וזו בלשון המעטה, עיון בפרוטוקול מלמד כי הצדדים טענו לגופו של ענין בקצרה

אלא כמרכז לוגיסטי , שירותים המשיבה טען כי חלקים גדולים מהנכס אינם משמשים למתן

כ המערערת הוסיף כי הנכס משמש את שירותי בריאות כללית "ואילו ב, לצורך אחסון ציוד

 . על הנכס הפיטורין פקודתל /ועל כן יש להחיל את סעיף , בלבד לצורך פעילותה

מלמד כי הטיעון בו היה ראשוני ותמציתי וברור , (לעתירה' נספח ג)ול הדיון עיון בפרוטוק

מן ההחלטה על הגשת תצהירי הצדדים אתה למד כי הדיון לא נסתיים וכי היה . שלא מוצה

כי , לא ניתן להסיק מטיעונים אלה, לפיכך. מקום להוסיף ולחקור המצהירים לפי הצורך

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/259_001.htm
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ברור כי בא כוחה של המערערת לא פרט . בת השימועהמערערת מיצתה את זכות הטיעון וחו

 .טיעוניו ולא העלה את טיעוניו בכל הנוגע לעניינים המהותיים

חלקו בטענות באשר לחיוב , עוד מלמד עיון בפרוטוקול כי המדובר בדיון ראשוני בלבד

נכון כי הצדדים טענו . וחלקו באשר להגשת תצהירים מטעם הצדדים, רטרואקטיבי בארנונה

אלא שלא ניתן לראות בכך מיצוי , באופן כללי לעניין סיווגו של הנכס ואופן החלת הפטור

ובמידת הצורך גם על ,  בפרט כאשר על המערערת היה להגיש תצהיר ותשריט, זכות הטיעון

כחלק , כאשר לא מן הנמנע כי היתה מתבקשת חקירת המצהירים בהקשר זה, המשיבה

 . מניהול הדיון

שהתצהיר שהוגש על ידי המערערת , בצירוף העובדה, שלא נתקיים דיון נוסףיש לראות בכך 

 . כ המערערת משום פגיעה של ממש בזכות הטיעון"אליו צורף תשריט הוחזר לב

 

עוד טוענת המערערת כי לא ניתנה לה אפשרות לערוך השוואה בין הסיווג וגובה חיוב הנכס  . 9

ובתחומן של רשויות , יים אחרים  בתחום הרשותלעומת נכסים של גופים ציבור, אשר בנדון

 . אחרות

 
הפסיקה מלמדת כי אחת הדרכים להוכחת סבירות הסיווג של נכסים לשם קביעת תעריף 

לתעריפים הנהוגים ברשויות , היא השוואת תעריפי ארנונה בנכס נשוא המחלוקת, ארנונה

דשנים וחומרים צ "כך נקבע בבג, ובנכסים דומים אחרים בתחומה של הרשות, אחרות

 :/40' עמכימיים 

חוסר הסבירות "עצם עריכת ההשוואה בדין יסודה שכן זו הדרך הנכונה להוכחת "

ראשיתה של הבדיקה היא ההשוואה אל שיעורי הארנונה ברשויות  –כפי שאמרנו ". בשומה

 חייב לדייק בפרטים ולקיים השוואה בין העותר לבין, אך העורך השוואה כזו... האחרות

או למצער ליתן הסברים אפשריים סבירים , רשויות הדומות לו במרכיבים הבסיסיים 

 "ככל שהוא קיים, לשוני בין השניים

 
היה על המערערת להציג השוואה בין הארנונה , על מנת להצביע על טעות או חוסר סבירות

הרי , עדהומשנמנעה ממנה אפשרות זו בעת הדיון בוו, המוטלת על הנכס לבין נכסים אחרים
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הן ביחס למהות הפגיעה והן בשל התוצאה , פגיעה שכזו. לך פגיעה ממשית בזכות הטיעון

 . החסרה בהחלטת הועדה מחייבת ביטול ההחלטה

ואף אינני סבורה כי , כי אין זה בסמכות הוועדה לדון בחוקיות הסיווג, בהקשר זה כבר אמרנו

כי קביעת תעריפי מינימום ומקסימום  ,עוד נזכיר. בסמכותה לדון בסבירות גובה הארנונה

מצמצמת את אפשרות הביקורת על החלטת הרשות בקביעת , כקבוע בתקנות ההסדרים

לחיובים פחותים יותר שהוטלו על ידי , בין היתר, כאמור המערערת טוענת)התעריפים 

קיימת חובה ליתן למערערת הזדמנות לפרוס בפני הוועדה השוואה , אולם(. רשויות אחרות

או , או דומים אחרים בתחום העירייה, עובדתית בכל הנוגע לעצם הסיווג של נכסים זהים

מכאן שצריך וראוי . ללא קשר לתעריף הארנונה אשר קבוע בצידן, בתחומן של עיריות אחרות

כחלק ממכלול טענותיה באשר , היה לאפשר למערערת להביא בפני הועדה השוואה שכזו

 .  לעצם סיווגו של הנכס

  
, עותקים כדרישות הוועדה 8 -הגם שלא ב, אני סבורה כי לאחר קבלת התצהיר ותשריט הנכס

על הוועדה היה להורות על , ולאור בקשת המערערת לקיום דיון מהותי לעצם סיווגו של הנכס

ואף לא הודיעה על כוונתה ליתן , הועדה לא עשתה כן. קיומו של דיון נוסף במעמד הצדדים

ובכך יש כדי פגם היורד לשורש זכות , בלא לשמוע שוב את הצדדיםאלא פעלה , החלטה

 . הטיעון  של המערערת אשר יש בו כדי להביא לביטול החלטת הועדה

 
מהמועד בו נדרשה המערערת להגיש תצהיריה בעותקים , על אף שחלפו כשלושה חודשים . 3

תצהיר בהתאם במהלכם יכולה היתה המערערת להמציא ה, ועד למועד ההחלטה, נוספים

אין בכך כדי לגרום להענשתה על ידי הוצאת התצהיר , גם אם לא עשתה כן, לדרישות הוועדה

 . לכך אין בידי הועדה כל סמכות, מהתיק וחיובה בהוצאות

 
זכות הטיעון של המערערת . ברור כי אין מדובר רק בתצהיר ובתשריט המתאר את הנכס

על כל  -מהות הסיווג ומהותה של הקרקע הצמודה  נמנע ממנה לטעון לעניין. בכללותה נפגעה

להציג נתונים אודות סיווגם של גופים אחרים דוגמת המערערת בתחום , המשתמע מכך

 . וסיווג נכסיה בתחום רשויות אחרות, הרשות 
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במסגרתו ,  לטעמי ראוי היה אילו הוועדה היתה מורה על קיומו של דיון נוסף במעמד הצדדים

כ המערערת הזדמנות לטעון "היתה נתנת לב, ואולי אף בא על פתרונו, התצהיר היה נדון עניין

, בעל פה כפי שביקש בכתב הערר, טענות לעניין סיווג הנכס ותכלית הקרקע הסובבת אותו

אני , משכך. אותו קיימה הוועדה 0001טענות אלה לא הועלו במלואן בדיון בחודש נובמבר 

ועל , גם ממשי היורש לשורש זכות הטיעון של המערערתסבורה כי בהתנהלות הוועדה נפל פ

עוד נזכיר כי ברור שיש מקום לבטל את הטלת ההוצאות . כן יש מקום לבטל החלטת הוועדה

 . שהטילה הועדה על המערערת

 
 :לסיכום

. /0070 -ו 60701' בערר  מס אני מורה על ביטול החלטתה, לפיכך ובשל פגם זה בהליך בפני ועדת הערר

ותאפשר לה להביא את כל טענותיה , וזו תקפיד על מיצוי זכויות המערערת, ן יוחזר לוועדת העררהדיו

בכל , וברשויות אחרות, לרבות הצגת נתונים עובדתיים באשר לנכסים דומים בתחום הרשות, בפניה

 . הנוגע לעצם סיווגם של הנכסים

 . בטל, כהחלטת הועדה, כי גם החיוב בהוצאות המערערת, ברור

 
 . מ כחוק"ומע₪  000,/המשיבה תשא בהוצאות המערערת בסך . מטעם זה הערעור מתקבל

 
 . מטעם זה אין עוד מקום לדון ביתר טענות הצדדים

 

 

 .כ הצדדים"המזכירות תמציא העתקים לב
 . בהעדר( /900ביוני  92)ח "תשס, ו בסיון"ניתן היום כ

 

 . יום 85ערעור תוך 
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580//303 

 שופטת, מוניץ נחמה
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