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 (1991)דיני עשיית עושר ולא במשפט , דניאל פרידמן

 

 

 פסק דין
 

 

טוענות שחיובן בתשלום מסי ארנונה לעיריית ירושלים , המפעילות בתי מלון בירושלים, התובעות

שנים אלו היה בהתאם מאחר שחיובן ב, היה שלא כדין 2002-ו 2001בשנים ( העירייה –להלן גם )

 . לצו ארנונה אשר הוצא בניגוד לדיני ההקפאה בעניין קביעת תעריפי ארנונה

 

בצווי הארנונה של עיריית ירושלים בעניין  1991המחלוקות בין הצדדים נעוצות בשינוי שחל בשנת 

שיטת דירג משרד התיירות את בתי המלון ב 1992עד שנת . סיווג בתי מלון לעניין תשלום ארנונה

, 1991החל משנת . סווגו בתי המלון בצווי הארנונה של העירייה, הכוכבים ובהתאם לדירוג זה

הגם . פי שטחם-סווגו בתי המלון בצווי הארנונה על, משבוטלה שיטת הדירוג של משרד התיירות

דרוש אישור של שר האוצר ושל שר , שבהתאם לדיני ההקפאה לעניין קביעת שיעורם של מסי ארנונה

. ניתן לעיריית ירושלים אישור זה של השרים 2003רק בשנת , הפנים לכל שינוי בסיווג נכס לעניין זה

עוד בטרם ניתן אישור , פי הסיווג ששונה כמתואר-כי חיובן בתשלום ארנונה על, התובעות טוענות

ן להשבת מכאן תביעת. היה שלא כדין ובניגוד לדיני ההקפאה לעניין קביעת תעריפי ארנונה, השרים

 .סכומי הארנונה אשר לטענתן נגבו מהן ביתר ושלא כדין

 

עניינה חוקיות צו הארנונה , השאלה הראשונה: המחלוקות בין הצדדים הן בשלוש השאלות הבאות

, אם השינוי בסיווג בתי המלון בצו הארנונה לשנה זו ולשנים שלאחר מכן, השאלה היא. 1991לשנת 

מבלי שהתקבל אישור מהשרים וזאת בניגוד לדיני ההקפאה לעניין בשל כך שנעשה , היה שלא כדין

השאלה כי אז נדרש לבחון את , אם ייקבע כי צו הארנונה ניתן שלא כדין. קביעת תעריפי מסי ארנונה
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, אם נשיב על כך בשלילה. האם חל שיהוי בהגשתה, האם התביעה התיישנה ולחלופין, שהיא, השנייה

שעניינה האם התובעות זכאיות להשבת סכום מסי הארנונה , ישיתהשאלה השלכי אז נידרש אל 

 .כיצד יש לחשבו, אם כן. נגבו מהן ביתר ושלא כדין, שלטענתן

 

כל , כולן או חלקן, אם יש מקום להכריע בשאלות האמורות, שאלה נוספת שבה נידרש להכריע היא

מי מס שגבתה הרשות בחוסר עוד תלוי ועומד בבית המשפט העליון דיון נוסף שעניינו השבת סכו

ביניש על ' החלטת כבוד הנשיאה ד, שירותי בריאות כללית' עיריית ירושלים נ /809819א "דנ)סמכות 

 .[ ופורסם בנב] (א שירותי בריאות כללית"דנ –להלן . 10.1.2010קיום דיון נוסף מיום 

 

 הערה על שמיעת התיק ומתן פסק הדין .א

 

יצחק ( בדימוס)נשמעה לפני כבוד השופט , תובענה זו לרבות הראיות שנשמעו במסגרתה .2

. אשר פרש לגמלאות לאחר שהצדדים הגישו את סיכומי טענותיהם וקודם למתן פסק הדין, מילנוב

ובהתאם  19/2-ד"התשמ, [נוסח משולב]חוק בתי המשפט ב( א)13משחלף המועד שנקבע בסעיף 

 . דין-הועבר התיק אליי למתן פסק, להנחיית נשיאת בית משפט זה

 

קובעת כי אם נמנע , "רציפות הדיון"שעניינה , 19/2-ד"התשמ, תקנות סדר הדין האזרחיב 188תקנה 

ורשאי הוא , רשאי שופט אחר לנהוג בעדויות כאילו הוא עצמו שמע אותן, משופט לסיים את הדיון

פסק הדין יינתן מבלי שהעדויות שנשמעו בפני כבוד , לפיכך. להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו

, (2010) בנק מרכנתיל דיסקונט' טואשי נ 80/2229א "ע: ראו)השופט מילנוב תשמענה פעם נוספת 

יפה ' אהרן שושני נ 869312א "ע: ראו גם. 11-12ת גובראן בפסקאו' דינו של כבוד השופט ס-פסק

, /86( 1)ד כז"פ, פולק' האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ 88289א "ע; (1980) 128, 123( 1)ד כד"פ, אלזם

 136, 131( 1)ד כט"פ, מ"בע" היוזם"בתי מרגוע ומלונות ' יוסף אברהם נ 8821/8א "ע; (1981) 881

 ((.1998) 229, 221( 3)ד נא"פ, גלי עטרי' נ' אורות ייצוג אמנים והפקות ואח 892388א "ע; (1982)

 

 א שירותי בריאות כללית"מתן פסק הדין בטרם ניתן פסק הדין בדנ .ב

 

 השאלה וטענות הצדדים 

 

שאלת , עניינן חוקיות צו הארנונה הרלוונטי, השאלות הטעונות הכרעה, כאמור לעיל .1

אם יימצא כי צו הארנונה ניתן שלא כדין וכי . התיישנות התביעה והשאלה אם חל שיהוי בהגשתה

אם התובעות , כי אז תידרש הכרעה גם בשאלה, התיישנה ולא חל שיהוי בהגשתההתביעה לא 

 .כיצד יש לחשבו, נגבה מהן שלא כדין ואם כן, זכאיות להשבת סכום מסי הארנונה שלטענתן

  

כי צו הארנונה הנדון ניתן שלא כדין וכי הן זכאיות להשבת מלוא סכום , התובעות הטוענות כאמור

דינו -סומכות את טענותיהן בין השאר ובמידה רבה על פסק, בה מהן שלא כדיןנג, הארנונה שלטענתן

' עיריית ירושלים נ 802326א "עב( נאור' מ( כתוארה אז)כבוד השופטת )של בית המשפט העליון 

מנגד (. שירותי בריאות כללית –להלן ) [ פורסם בנבו] (2009./.20מיום ) שירותי בריאות כללית
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אפילו , שלפיהן לטענתה, (כפי שתפורטנה בהמשך הדברים)שורה ארוכה של טענות , טוענת העירייה

אין מקום להורות על השבת התשלומים שנגבו מהתובעות וכי , יימצא כי צו הארנונה ניתן שלא כדין

 .נטען כי שולם ביתראין להשיב את מלוא הסכום ש, בכל מקרה

 

על , נקבע כאמור לעיל, 10.1.2010ביניש מיום ' ד( בדימוס)בהחלטת כבוד נשיאת בית המשפט העליון 

שבמסגרתו , בפני מותב של תשעה שופטים, שירותי בריאות כלליתקיום דיון נוסף בפסק הדין בעניין 

 :נוהרלוונטיות לעניינ, תתבררנה שלוש שאלות ובהן שתי השאלות הבאות

 

ההכרה במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט בישראל בעילת השבה  ( א")

 .ייחודית ועצמאית של גבייה בחוסר סמכות

 ".ככל שעילת ההשבה מוכרת, ההגנות האפשריות בתביעת ההשבה (ב)

 

דין בדיון הנוסף ומבדיקה באתר האינטרנט של בית המשפט העליון עולה כי -עד היום טרם ניתן פסק

, ראו בין השאר)ישנם מגעים כלשהם בין הצדדים אשר מעכבים את מתן פסק הדין , הנראהככל 

שבה ניתנה לצדדים ארכה נוספת על , 11.8.2011גרוניס מיום ' ההחלטה האחרונה של כבוד הנשיא א

 (. 3.9.2011לשם הגשת הודעתם בעניין עד יום , הארכות הרבות שניתנו להם עד כה

 

הופנו הצדדים לאמור לעיל וכן לכך שלאחר ההחלטה  6.3.2011ן מיום בהחלטה בתיק הנדו .2

נדון בבית המשפט העליון מקרה דומה לענייננו , שירותי בריאות כלליתעל קיום הדיון הנוסף בעניין 

באותו עניין קבע בית . [ פורסם בנבו] ה אזורית מטה אשרמועצ' מ נ"מילגד בע 80/3262א "עבמסגרת 

אך למרות זאת נדחתה , ניתן שלא כדין, המשפט המחוזי כי צו הארנונה ששינה את סיווג הנכס

עמית ' דינו של כבוד השופט י-פסק)פי הנטען שולמו ביתר -התביעה להשבת סכומי הארנונה שעל

מילגד  –להלן . /2.200./2מיום , מועצה אזורית אשר' מ נ"מילגד בע 802/11( מחוזי חיפה)א "תב

 . [ פורסם בנבו] (במחוזי

 

ריבלין ' כבוד המשנה לנשיאה דאז א)קבע בית המשפט העליון ברוב דעות , במסגרת הדיון בערעור

יש , שירותי בריאות כלליתעובדה שתלוי ועומד דיון נוסף בעניין כי לאור ה, (ארבל' וכבוד השופטת ע

החלטת בית המשפט העליון )להמתין עם ההכרעה בערעור עד אחרי שיינתן פסק הדין בדיון הנוסף 

כי חרף , הייתה( רובינשטיין' כבוד השופט א)דעת המיעוט (. מילגד –שתכונה להלן , 29.8.2010מיום 

מסקנתו הייתה כי . ות הנדונות ניתן היה לדון בערעור בשל נסיבותיוקיומו של דיון נוסף בשאל

של מסי הארנונה ( 20%בשיעור של )יש הצדקה להורות על השבה חלקית בלבד , באותן נסיבות

דין סופי -ניתן פסק 22.3.2011ביום , בסופו של דבר. ששולמו מכוח צו ארנונה שהוצא שלא כדין

 .נהמבלי שפורט תוכ, מת הצדדים שלפיה הערעור נדחהאשר אישר את הסכ, מילגדבעניין 

 

בנסיבות אלו שבהן אף בית המשפט העליון ראה לנכון לעכב בירור ערעור שהיה מונח לפניו בשל כך 

מיום )נאמר בהחלטה האמורה , שהשאלות הטעונות הכרעה עומדות להכרעה במסגרת דיון נוסף

א "דנהנדון לא יינתן בטרם יינתן פסק הדין ב כי נראה שראוי שגם פסק הדין בתיק, (6.3.2011

זאת מאחר שפסק הדין בדיון הנוסף עשוי לייתר את הצורך להכריע בתביעה . שירותי בריאות כללית

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%205262/08
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כך הגם שתוצאת הדיון הנוסף אף עשויה שלא לשנות . הנדונה ולחלופין לצמצם את היקף המחלוקות

 .בריאות כלליתשירותי מתוצאת פסק הדין שניתן בערעור בעניין 

 

אם יש להמתין לפסק הדין , את עמדתם בשאלה 10.6.2011הצדדים התבקשו להודיע עד יום , לפיכך

גם בשים לב , בין השאר, הוצע לצדדים לבחון אפשרות יעילה לסיום התובענה, לחלופין. בדיון הנוסף

שעוד יחלוף זמן עד לזמן הרב שחלף מאז הוגשה התביעה הנדונה וגם לאור האפשרות שלא מן הנמנע 

 .אשר יינתן פסק הדין בדיון הנוסף

 

הצדדים הגישו מספר בקשות ארכה מהנימוק שבין הצדדים מתנהלים מגעים מתוך ניסיון להגיע 

שבהן התייחסו לשאלה אם יש מקום , כן הגישו הודעות. להסכמות באשר לתוצאת התביעה הנדונה

הודעת )בטרם יינתן פסק הדין בתיק הנדון  א שירותי בריאות כללית"להמתין לפסק הדין בדנ

חרף הזמן הממושך שניתן לצדדים וחרף (. 11.8.2011והודעת העירייה מיום  3.2011./התובעות מיום 

שללא ספק די היה בהן כדי לנהל מגעים בין הצדדים שיובילו להסכמה באשר לאופן , ארכות חוזרות

הודיעה היא כי בין הצדדים עדיין מתנהלים  11.8.2011בהודעת העירייה מיום , סיום התובענה

חרף , עד היום". מ יבשיל להסכם יגישו אותו לבית המשפט בימים הקרובים"ככל שהמו"וכי , מגעים

 . לא הודיעו הצדדים דבר, חלוף כשלושה חודשים וחצי

 

 ,בנוסף ומן הטעמים שיובאו עתה. לא ראיתי מקום להוסיף ולהמתין לצדדים, בנסיבות אלו .3

שתוצאתו , שירותי בריאות כלליתאף איני סבורה שיש מקום להמתין לתוצאת הדיון הנוסף בעניין 

 . אלא עשויה להשליך רק על סוגיית ההשבה, אינה רלוונטית לשאלת חוקיות צו הארנונה הנדון

 

שאין לעכב את מתן פסק הדין בתביעות הנדונות עד הכרעה בעניין , עמדת התובעות היא .6

כך שבכל , רק בסוגיית ההשבה, הדיון הנוסף עוסק כאמור, לטענתן. רותי בריאות כלליתא שי"דנ

 . מקרה דרושה הכרעה בשאלת חוקיות צו הארנונה הנדון

 

ובמהלך השנתיים  2009כי הדיון הנוסף תלוי ועומד בבית המשפט העליון מאז שנת , עוד טענו

ספק אם , כך שלטענתן. ליך הנדון במסגרתוהאחרונות מתנהל משא ומתן בין הצדדים לסיומו של הה

שאין הצדקה , לעצם העניין טענו. שישנה את תוצאת הערעור, דין במסגרת הדיון הנוסף-יינתן פסק

להשהיית בירורם של הליכים בשל כך שבסוגיה המתעוררת במסגרתם תלוי ועומד דיון נוסף בבית 

. ולהכבדה על המציאות" בבתי המשפט לקיפאון"השהיית הליכים מטעם זה תביא . המשפט העליון

גם יש לראות , לטענתן. על בית המשפט לפסוק בהתאם להלכות הידועות נכון להיום, לפיכך לטענתן

זמן קצר לאחר , 2010על רקע העובדה שההחלטה ניתנה בשנת , מילגדאת עמדת הרוב בעניין 

, אילו נדרש לכך עתה, המשפטבעוד שספק אם כך היה מחליט בית , ההחלטה על קיום הדיון הנוסף

 . 2011בשנת 

 

אמנם מפסק הדין המאשר את . בהסדר פשרה, הסתיים כאמור מילגדכי עניין , התובעות טענו עוד

הגיעו הצדדים , אך במקרים אחרים דומים, לא ניתן לדעת אם ההסדר היה כרוך בתשלום, הפשרה

המשביר ' עיריית טבריה נ 8101/22מ "עעכך למשל בעניין . להסדרי פשרה שהיו כרוכים בתשלום

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%201824/10
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של תגובת ' נספח א –פסק הדין והסדר הפשרה ) [ פורסם בנבו] (21.6.2011) מ"מחסני אופנה בע

שירותי בעניין  כי בשל הדיון הנוסף התלוי ועומד, כוחן של התובעות-לבסוף ציינה בא(. התובעות

החליט בית משפט זה לעכב את בירורן של תביעות שהוגשו נגד העירייה בגין גביית , בריאות כללית

על כך הוגשה בקשת רשות ערעור אל . אגרת פינוי אשפה בניגוד לדין הנסמכות על פסק הדין בערעור

התובעות לא ציינו . שבה נטען שבכל מקרה יש צורך בבירור כל מקרה לגופו, בית המשפט המחוזי

כי , כך שלא נותר אלא לשער. את פרטי אותם הליכים ולא פירטו מה הוחלט בבקשת רשות הערעור

 .בקשת רשות הערעור נדחתה וכי הוחלט על השהיית בירור ההליכים עד הכרעה בדיון הנוסף

 

דין בדיון -כל עוד לא ניתן פסק, כי אין להכריע בתובענה הנדונה, לעומת זאת טענה העירייה .8

שלפיו לערכאה הדנה בעניין מסוים ישנה סמכות לעכב , זאת לאור הכלל שהשתרש בפסיקה. הנוסף

זאת כדי . התלוי ועומד לפני ערכאה אחרת, עד הכרעה בהליך אחר, את בירור הדיון בעניין שלפניה

על בעל הדין  מטעמי יעילות של חיסכון בזמן שיפוטי וכדי למנוע הכבדה, להימנע מניהול הליכי סרק

פנינת ' דוד סגל נ 811628א "רעבעניין זה הפנתה העירייה אל החלטת בית המשפט העליון ב. שכנגד

 חזר בית, שבה לטענתה, (דוד סגל –להלן )[ פורסם בנבו]( 11פסקה ( )19.2.2011) מ"מלכי ישראל בע

המשפט על הלכה זו והטעים כי בית המשפט יורה על עיכוב דיון בשל הליך אחר תלוי ועומד ובלבד 

אך לא נדרש כי , על בית המשפט לוודא שבשני ההליכים נדונה סוגיה זהה במהותה"שקודם לכן 

השיקולים שבית המשפט צריך לשקול במסגרת זו . תתקיים חפיפה מוחלטת בכל הסוגיות הנדונות

חיסכון בזמן שיפוטי , יעילות הדיון, זהות בעלי הדין, זהות השאלות שבמחלוקת: בין היתר ,הינם

 8011863א "רעכן הפנתה העירייה גם אל ההחלטה ב". ומאזן הנוחות, והימנעות מכפל התדיינות

לא רק במקום שבו , שבו נקבע כאמור, (הפניקס –להלן ( )2002) נדר קפלןאלכס' הפניקס הישראלי נ

העילות , הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים"אלא גם אם , מדובר באותם צדדים

 (.1פסקה , שם" )זהות והאינטרס זהה

 

ת ההשבה שלא להכריע בסוגיי, מילגדהעירייה שבה והפנתה אל החלטת בית המשפט העליון בעניין 

בית , חברת לינת הצדק 80/991א "רעכן הפנתה ל. תלוי ועומד א שירותי בריאות כללית"דנכל עוד 

ראה בית המשפט , ששם לטענת העירייה, [ פורסם בנבו] (לינת הצדק –להלן ) עיריית חיפה' דינה נ

כי באשר לכל , לבסוף הוסיפה העירייה. שירותי בריאות כלליתהמתין להכרעה בעניין לנכון ל

עמדתה היא שלא מן הנמנע , א שירותי בריאות כללית"דנהתיקים התלויים ועומדים עד הכרעה ב

יוער שגם . באופן שייתר בירור פרטני בכל הליך בנפרד, שפסק הדין ישליך על כל אותם הליכים

 .ה כל נתון בעניין אותם הליכים או בכמה הליכים מדוברהעירייה לא פירט

 

 א שירותי בריאות כללית"דיון בשאלת מתן פסק הדין בטרם הוכרע דנ

 

בחינת השאלה אם יש להשהות את בירורם של הליכים שבמסגרתם מתעוררת שאלה  ./

מעלה כי , הנוסף עד מתן פסק הדין בדיון, הנתונה להכרעה בהליך של דיון נוסף בבית המשפט העליון

ישנם מקרים שבהם הוחלט על השהיית הליכים עד הכרעה בדיון , אכן. אין נוהג אחיד בעניין זה

שכבר הוזכר ואמנם ניתן למצוא , מילגדהייתה עמדת הרוב בעניין , כך למשל. נוסף התלוי ועומד

קופת ' פלוני נ 8039211א "עבעניין , בהסכמת הצדדיםכך למשל הוחלט . מקרים נוספים שכך הוחלט

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20627/13
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203765/01
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20993/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%209213/05
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, בעניין זה נדונו שלושה ערעורים מאוחדים)[ פורסם בנבו]( 1.2.2011) חולים של ההסתדרות הכללית

נדחה הדיון בהם עד , בהסכמת הצדדים, ('בפסקה א, רובינשטיין' כבוד השופט א)וכאמור שם 

פורסם ](2010./.29) עדן מלול' חיפה נ -בית חולים כרמל  8032691א "דנעה בדיון הנוסף בעניין הכר

 [ פורסם בנבו](2011) חגי טיומקין' אביב נ-עיריית תל 8086120 א"רעכך גם הוחלט בעניין (. [ בנבו

הדיון בעניין זה הושהה עד מתן פסק הדין בדיון , (6בפסקה , חיות' כבוד השופטת א)כאמור שם )

פורסם ](2003) מדינת ישראל' מ נ"ויקטים וכוח אדם בעניהול פר. ת.ש.א 8013161א "דנהנוסף בעניין 

תקנות סדר הדין ב 29שבו נקבע כי לא ניתן להגיש תובענות ייצוגיות בהתבסס על תקנה , [ בנבו

א "רעוב 8002181א "רעטות בכפי שעולה מהחל(. .ת.ש.א א"דנ –להלן ) 19/2-ד"התשמ, האזרחי

בית המשפט העליון החליט כך גם , 2.2.2002ומיום  28.2.2002מיום , טיומקיןאף הן בעניין , 8002211

 (. .ת.ש.א א"דנניין הליכים נוספים שבהם עלתה השאלה העקרונית אשר נדונה בבע

 

גם בבית המשפט העליון נמצאו מקרים לא מעטים שבהם נקבע כי אין בעובדה ששאלה , עם זאת

כדי לעכב את בירורם , שעלתה במסגרתם נתונה להכרעה במסגרת הליך של דיון נוסף התלוי ועומד

 [ פורסם בנבו](2001) מדינת ישראל' לוי אלעזר נ 801/628א "עבעניין , שלכך למ. של אותם הליכים

א "כי אין בעובדה שבמסגרת ערעור זה עולה השאלה המתבררת בדנ, נקבע( לוי אלעזר –להלן )

כדי להצדיק התליית הליכים עד מתן פסק הדין בדיון  כדי להצדיק עיכוב ביצוע החלטה או, .ת.ש.א

 (: 8בפסקה , יה'פרוקצ' כבוד השופטת א)כאמור שם . אלא אם כן שני הצדדים מסכימים לכך, הנוסף

 

שהיא ההלכה , .ת.ש.אבית המשפט קמא נתן את החלטתו בהסתמך על הילכת "... 

כי הלכה זו נתונה כיום העובדה . הפסוקה הנוהגת והמחייבת כיום בסוגייה שלפנינו

את , על פניה, למבחן ביקורת שיפוטי נוסף במסגרת דיון נוסף איננה מצדיקה

התלייתם של הליכים שיפוטיים בבקשות לתובענות ייצוגיות עד להכרעה שיפוטית 

. אלא אם הדבר נעשה בהסכמת כל הצדדים המתדיינים בענין נתון, בדיון הנוסף

ליכים שיפוטיים בדרך המבוקשת היתה משליכה התליית ה, בהעדר הסכמה כאמור

צעד כזה היה עשוי . באורח טבעי על חתך רחב של בקשות לאישור תובענות ייצוגיות

והיה קשה ליישבו עם תפיסה שיפוטית מושרשת , לגרום לתקלה דיונית רחבת היקף

לפיה הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון עומדת בעינה וחובתן של ערכאות 

רגותיהן לנהוג על פיה כל עוד לא שונתה בהחלטה שיפוטית מוסמכת השיפוט לד

 ".אחרת

 

ההלכה המחייבת היא זו שנפסקה בבית , שכל עוד אין הכרעה בדיון נוסף התלוי ועומד, מכאן

קיומו של דיון נוסף בעניין אותה . ללא קשר להליך של דיון נוסף שמתקיים בעניינה, המשפט העליון

אלא אם כן כל , השהיית בירורם של הליכים שבמסגרתם עולה אותה שאלה אינו מצדיק את, הלכה

בהיעדר . הצדדים להליך הנתון לדיון הסכימו להשהות את בירור ההליך עד הכרעה בדיון הנוסף

תפיסה שיפוטית מושרשת לפיה "שכן השהייתו תעמוד בניגוד ל, אין מקום להשהיית ההליך, הסכמה

יון עומדת בעינה וחובתן של ערכאות השיפוט לדרגותיהן לנהוג על הלכה שנפסקה בבית המשפט העל

 ".פיה כל עוד לא שונתה בהחלטה שיפוטית מוסמכת אחרת

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנא%204693/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%206340/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנא%205161/03
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%204171/00
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%204213/00
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%204213/00
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208627/03
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כך גם לא ראה בית (. רובינשטיין' כבוד השופט א) מילגדאף הייתה עמדת המיעוט בעניין , זו כאמור

 עיריית הרצלייה' מ נ"אחים שאקי בע 8101933א "רעהמשפט לנכון לעכב את בירור ההליך בעניין 

באותו עניין אישר בית המשפט . א שירותי בריאות כללית"דנבשל קיומו של [ פורסם בנבו]( 2010)

על פסק , שארשנסמכו בין ה, את מסקנות בית המשפט המחוזי( רובינשטיין' כבוד השופט א)העליון 

אך בשל נסיבותיו של המקרה שנדון שם ובעיקר השיהוי בן , שירותי בריאות כלליתהדין בעניין 

ראו התייחסות לקיומו של הדיון )נדחתה תביעת ההשבה , עשרה השנים בהגשת התביעה-ארבע

 (.'בפסקה ז, שירותי בריאות כלליתוכן ראו את הדיון על סמך עניין ' בפסקה ג, שם, הנוסף

 

אין בקיומו של דיון , אשר לא שונתה, שכל עוד יצאה הלכה מלפני בית המשפט העליון, נמצא אפוא

צדדים להליך שבמסגרתו נדונה שאלה זהה לזו . נוסף כדי למנוע פסיקה על סמך ההלכה שנקבעה

רשאים להסכים להשהות את בירור ההליך עד מתן פסק הדין , אשר מתבררת במסגרת דיון נוסף

כדי , אין בעצם קיומו של דיון נוסף, אולם בהיעדר הסכמה של הצדדים להשהיה זו. נוסףבדיון ה

 .לחייב התליית הליכים שבמסגרתם עולה השאלה אשר מתבררת במסגרתו

 

כי יש לעכב את מתן פסק הדין בתביעה הנדונה עד , סמכה את טענתה, העירייה כאמור .9

שלפיו ערכאה הדנה , (Lis Alibi Pendens" )י ועומדעניין תלו"על הכלל של , הכרעה בדיון הנוסף

 . התלוי ועומד לפני ערכאה אחרת, מוסמכת לעכב את בירורו עד הכרעה בהליך אחר, בעניין מסוים

 

, הוא כאמור שם, שאליו הפנתה העירייה, דוד סגלכפי שנדון בעניין , יש לזכור שכלל זה, ראשית לכל

חלטה בדבר עיכוב הליכים עקב קיומו של הליך תלוי ועומד ה"וכי , "סמכות שבשיקול דעת"בגדר 

אשר ערכאת הערעור תמעט להתערב , ניהולית של הערכאה הדיונית-הינה במהותה החלטה דיונית

 מ"קלאב אין אילת אחזקות בע' חזאן נ 806126א "רע: למשל, ראו)למעט במקרים חריגים , בה

כך שאפילו היה . [ פורסם בנבו] (11בפסקה , דנציגר' כבוד השופט י, דוד סגל(" )9בפסקה ( 12.3.2006)

אלא הדבר נתון לשיקול דעת בית , אין חובה להשהות את בירור ההליך, כלל זה רלוונטי לענייננו

מנהל מס ערך מוסף ומס קניה ' מ נ"דובק בע 8113622א "רע: כן ראו)הרשאי להחליט כך , המשפט

 (. דובק -להלן ) 6בפסקה , פוגלמן' כבוד השופט ע, [ פורסם בנבו] (21.11.2011) אביב-תל

 

בית , ינםהשיקולים שבית המשפט צריך לשקול במסגרת זו ה", כפי שהדגיש בית המשפט, שנית

חיסכון בזמן שיפוטי והימנעות , יעילות הדיון, זהות בעלי הדין, זהות השאלות שבמחלוקת: היתר

תכליתו של כלל (. שם, דובק" )מניעת הכרעות סותרות"וכן ( שם" )ומאזן הנוחות, מכפל התדיינות

שתי ערכאות ב, מתנהל יותר מהליך אחד זהיםהוא למנוע מצב שבו בין שני צדדים , כמובהר שם, זה

באופן שעשוי לא רק , בעוד שתוצאתו של הליך אחד עשויה להשליך על ההליך האחר, נפרדות

עלולים הם באותו עניין להגיע "אלא אף שני בתי המשפט , להכביד על בית המשפט ועל הצדדים

 288( 2)ד כט"פ, מינהל מקרקעי ישראל' עוקבי נ-שיך סולימאן אל 8839א "ע" )לתוצאות הפוכות

 (. וכן פסקי הדין המוזכרים שם, שם, דובק: כן ראו. 2/1' בעמ, כבוד השופט עציוני, (1983)

 

, הפניקסאמנם בעניין . למקום שבו יש זהות בין שני הצדדים בשני ההליכים, הלכה זו נקבעה כאמור

מתקיים גם במקום שהצדדים " הליך תלוי ועומד"נאמר כי הכלל בדבר , ה העירייהשאליו הפנת
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כי הדברים נכונים לנסיבות , אולם העירייה השמיטה מהציטוט שהביאה את הקביעה, אינם זהים

במקום שבו . שעניינו היה בקשה לעיכוב הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, המקרה שנדון שם

כי יש הצדקה לעיכוב בירור ההליך המעורר , קבע בית המשפט, ה ייצוגיתמדובר באישור תובענ

אם נכונים הדברים לגבי ", (1בפסקה , כהן-שטרסברג' כבוד השופטת ט)כאמור שם . שאלות דומות

באשר לא ראוי , קל וחומר כך לגבי הליכי תובענות ייצוגיות לרבות בקשות לאישורן, הליכים רגילים

בעילות דומות ובעניינים , הול מספר הליכים כאלה בו זמנית בשאלות דומותמשום בחינה לאפשר ני

אלא , הדברים נכונים לא רק כאשר מדובר בין אותם צדדים בשני ההליכים. דומים שתשתיתם זהה

אין ". העילות זהות והאינטרס זהה, גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים

הושמטה הפסקה , דין זה-טוט הארוך שציטטה העירייה מפסקשמהצי, אלא להצטער על כך

 .האמורה

 

העירייה לא ציינה את . אינה מדויקת, לינת הצדקגם טענת העירייה הנסמכת על עניין  .10

פסק הדין . ניתנה החלטה נוספת, תאריך ההחלטה שאותה בחרה לצטט ואף לא ציינה כי לאחריה

בהחלטה שניתנה בעניין לינת הצדק כשנה קודם . 2009./.20ם ניתן ביו שירותי בריאות כלליתבעניין 

" ראוי להמתין להכרעה"אמנם נאמר כי , שאותה ציטטה העירייה בטענותיה, /9.8.200ביום , לכן

מבלי להביע עמדה לגופה של "וזאת , "סוגיה קרובה"שבו נדונה , שירותי בריאות כלליתבעניין 

לאחר , כי בסופו של דבר, ראוי היה לציין(. רובינשטיין' החלטת כבוד השופט א" )הסוגיה הכללית

נדחתה , (ובטרם נקבע שיתקיים דיון נוסף בעניינו)שניתן פסק הדין בעניין שירותי בריאות כללית 

, זאת בין השאר(. 21.12.2009מיום , רובינשטיין' החלטת כבוד השופט א)בקשת רשות הערעור 

לא נמצאה הצדקה  שירותי בריאות כלליתת במסגרת מהטעם שבשל ההכרעה בשאלות העקרוניו

 .לינת הצדקלמתן רשות ערעור בעניין 

 

הלכה שנפסקה בבית המשפט ", לוי אלעזרכי כפי שנפסק בעניין , מכל האמור עולה אם כן .11

העליון עומדת בעינה וחובתן של ערכאות השיפוט לדרגותיהן לנהוג על פיה כל עוד לא שונתה 

כל עוד בית המשפט העליון , לפיכך וכאמור שם(. 8פסקה , שם" )מוסמכת אחרת בהחלטה שיפוטית

, ההלכה המחייבת היא זו שנפסקה בבית המשפט העליון, לא הכריע בדיון נוסף התלוי ועומד לפניו

קיומו של דיון נוסף אינו מצדיק את . ללא קשר להליך של דיון נוסף שמתקיים בעניין אותה הלכה

אלא אם כן , ל הליכים שבמסגרתם עולה אותה שאלה שנקבע שתתברר במסגרתוהשהיית בירורם ש

בהיעדר הסכמה של הצדדים . כל הצדדים להליך הנתון לדיון הסכימו להשהות את בירור ההליך

 . אין מקום להשהיית ההליך, וכאמור

 

חל רק במקום  אלא הוא, אינו רלוונטי לנסיבות אלו, "הליך תלוי ועומד"הכלל בעניין , כאמור לעיל

גם זאת במקום שבו בית המשפט . שבו הערכאה שלפניה נדון העניין ראתה לנכון להשהות את בירורו

חסכון במשאבים , יעילות הדיון, זהות בעלי הדין, זהות השאלות השנויות במחלוקת"שקל את 

" ן הנוחותהכרעה מהירה ואת מאז, נוחות בעלי הדין, מניעת הכרעות סותרות, ובפרט בזמן שיפוטי

 (. 6בפסקה , דובקעניין )
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ולו מן הטעם שאין זהות בין , אינו רלוונטי לענייננו, כאמור" הליך תלוי ועומד"לא רק שכלל זה של 

המתנגדת למתן פסק הדין על יסוד ההלכה , אלא שישנה אי נוחות מעמדתה של העירייה, בעלי הדין

ו אף גוברת לנוכח העובדה שמתברר מטענות אי נוחות ז. שירותי בריאות כלליתשנקבעה בעניין 

כי ישנם הליכים נוספים הממתינים זמן רב להכרעה , (לא מסרו נתונים בעניין, שכאמור)הצדדים 

נדחתה עמדת  שירותי בריאות כלליתהטעם לאי נוחות זו נעוץ בכך שבעניין . בדיון הנוסף בעניין זה

בקשת העירייה לקיום דיון נוסף (. 2009./.20ביום )דין שניתן לפני ארבע שנים -העירייה בפסק

, מנהלת העירייה משא ומתן לסיום אותו הליך, כך עולה, מאז. 10.1.2010התקבלה בהחלטה מיום 

להשהות בירורם של , (בקשותיה אף מתקבלות, וככל הנראה)מבקשת , מבלי שיוכרע לגופו ובה בעת

הייתה עמדת , שירותי בריאות כלליתן קרוב לוודאי שלאור עניי, אשר אילו התבררו, הליכים

 . העירייה נדחית

 

שאף אינה ממהרת לסיים את אותו , אשר הרושם הבלתי נמנע הוא, בהתנהלותה זו של העירייה

, (עם התובעות, ככל שהתנהל, כשם שלא מיהרה לסיים את המשא ומתן שהתנהל)משא ומתן 

לאור ההלכה , זכאים לכאורה שלהם הם, מעכבת העירייה מנישומים רבים את קבלת כספם

 .עומדת בעינה כל עוד לא ייקבע אחרת, אשר כאמור, שנפסקה בבית המשפט העליון

 

כי אין בדיון הנוסף בעניין שירותי בריאות כללית כדי לעכב את , לאור המסקנה האמורה, מכל מקום

 .נפנה לדון בתובענות לגופן, מתן פסק הדין הנדון

 

 י ההליכים עיקרי העובדות ועיקר . ג

 

. אינן שנויות במחלוקת, העובדות הדרושות לשם הכרעה בשאלות העולות בתובענה הנדונה .12

הן שוליות ובכל מקרה אינן , ככל שישנן, כפי שעוד יובהר בהמשך הדברים המחלוקות העובדתית

רי הגם שהצדדים הגישו תצהי. שהן בעיקרן שאלות משפטיות, רלוונטיות לשאלות הטעונות הכרעה

ספק אם היה צורך ממשי , כפי שיפורט בהמשך הדברים, עדות ראשית והמצהירים אף נחקרו עליהם

 .בחקירות אלו

 

בשטחה המוניציפאלי של , התובעות הן שתי חברות שמפעילות בתי מלון במזרח ירושלים . 11

כך , נהשני בתי המלון רשומים בספרי העירייה לעניין תשלום ארנו. עיריית ירושלים, הנתבעת

" הולי לנד"ר ושטחו הרשום של מלון "מ /2,21הוא ( 1הנתבעת " )סטרנד"ששטחו הרשום של מלון 

 .ר"מ 1,396הוא ( 2הנתבעת )

 

פי -קבעו צווי הארנונה של עיריית ירושלים את תעריפי הארנונה של בתי מלון על 1992עד שנת 

בתי מלון ופנסיונים . רד התיירותשהייתה נהוגה עד שנה זו במש, דירוגם בהתאם לשיטת הכוכבים

חויבו בתשלום מסי ארנונה בהתאם ( תוך חלוקה לשלושה אזורים)בדירוג של עד שלושה כוכבים 

( תוך חלוקה לשלושה אזורים)ובתי מלון שדירוגם ארבעה כוכבים ומעלה , לתעריף הנמוך שנקבע

 .פי התעריף הגבוה-חויבו בתשלום על
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צו הפיקוח על מצרכים במסגרת  1968כוכבים הונהג בישראל בשנת דירוג בתי המלון לפי שיטת ה

אשר הסמיך את שר , (1.1.1968, 1139' עמ, ז"תשכ 19/0ת "ק) 1968-ז"התשכ, (בתי מלון) ושירותים

בוטלו , 1968משנת , תקנות אלו. מלון ולסימונם בהתאם לרמתם-תיהתיירות לקבוע דרגות לסיווג ב

' עמ, ב"תשנ 3211ת "ק) 1992-ב"התשנ, (בתי מלון) תקנות שירותי תיירותעם התקנת , 1992בשנת 

 8תקנות )דרוג לפי שיטת הכוכבים ואף נאסר השימוש בו אשר במסגרתן גם בוטל ה, (12.2.1992, 932

בתי ) תקנות שירותי תיירותובהתאם ל 2001בשנת , מאוחר יותר, לשלמות הדברים נוסיף כי(. 12-ו

הורשו בתי המלון לפרסם מידע , (1.2001./, 229' עמ, א"תשס 6083ת "ק) 2001-א"התשס, (מלון

גם (. 3תקנה )ובלבד שלא ייעשה שימוש בכוכבים או בסימן דומה , בעניין רמת השירות הניתנת

-ג"התשע, (בתי מלון) תתקנות שירותי תיירובמסגרת , בוטלו לאחרונה ממש 2001התקנות משנת 

ובמסגרתן הוסדר , 1.9.2011שיכנסו לתוקף ביום , (1.1.2011, 312' עמ, ג"התשע 8208ת "ק) 2011

 .כפי שפורטו בתוספת, פי אמות מידה מחמירות-מחדש נושא דירוג בתי המלון בשיטת הכוכבים על

 

שינתה גם העירייה , יםבעקבות ביטול דירוג בתי המלון לפי שיטת הכוכב, 1991החל משנת  . 12

וקבעה בצו הארנונה לשנה זו את שיעורם לפי , את סיווג בתי המלון לעניין תעריפי מסי הארנונה

-ר חויבו בתשלום ארנונה על"מ 2,000מלון ופנסיונים ששטחם אינו עולה על -בתי. שטחי בתי המלון

ת דרגתם הייתה עד שלושה פי דירוג משרד התיירו-מלון שעל-שנקבע בעבר לבתי, פי התעריף הנמוך

מלון -שנקבע בעבר לבתי, פי התעריף הגבוה-ר חויבו על"מ 2,000מלון ששטחם עולה על -בתי. כוכבים

לפי שלושה סוגי , בכל אחד מסיווגים אלו הייתה חלוקה נוספת)שדירוגם היה מעל ארבעה כוכבים 

 (. כפי שהיה בעבר, אזרים

 

מלון שקודם לכן היו בדירוג של עד שלושה כוכבים -של בתישינוי זה הביא לשינוי תעריף הארנונה 

מלון אלו בתשלום ארנונה לפי הסיווג -חויבו בתי 1992עד שנת . ר"מ 2,000אך שטחם עולה על 

והחל משנת , (מלון שדרגתם הייתה עד שלושה כוכבים-שחל בעבר על בתי)הקובע את התעריף הנמוך 

מלון שדרגתם -שחל בעבר על בתי)לפי התעריף הגבוה מלון אלו לשלם ארנונה -נדרשו בתי 1991

הפער בין התעריף הנמוך לבין התעריף הגבוה הוא משמעותי והוא (. הייתה ארבעה כוכבים ומעלה

 (.'מצוי באזור א" הולי לנד"ומלון ', מצוי באזור ג" סטרנד"מלון )חל ביחס לכל שלושת האזורים 

 

והחלו לשלם בגינם מסי ארנונה לעירייה בשנת  שתי התובעות מפעילות בתי מלון בעיר .13

ר ולמרות השינוי בצווי הארנונה "מ 2,000הגם ששתיהן מפעילות בתי מלון ששטחם עולה על . 1991

על פי הסיווג שהתעריף שלו הוא התעריף ( 1הנתבעת " )סטרנד"חויב מלון  2002עד שנת , 1991בשנת 

שהוחלף בסיווג של מלונות ששטחם עד , כוכביםהסיווג של מלונות שדרגתם עד שלושה )הנמוך 

הסיווג של מלונות ששטחם עולה )פי התעריף הגבוה -חויב מלון זה על 2001והחל משנת ( ר"מ 2,000

 .2002החל בשנת , "הולי לנד"פי התעריף הגבוה של מלון -החיוב על(. ר"מ 2,000על 

 

-ניתן היה לחייבן על 1991דם לשנת שקו, שעל עיקריה נעמוד בהמשך הדברים היא, טענת התובעות

, שכן לטענתם. פי התעריף הגבוה-כך שיהיה על, פי התעריף הנמוך וכי לא ניתן היה לשנות את חיובם

ובשנים שלאחר מכן מבלי שניתן לה  1991העירייה לא הייתה מוסמכת לשנות את הסיווג בשנת 

 .כדיןוכי שינוי זה נעשה בחריגה מסמכותה ושלא , אישור כדין לכך
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http://www.nevo.co.il/links/law/?link=צו%20הפיקוח%20על%20מצרכים%20ושירותים
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=צו%20הפיקוח%20על%20מצרכים%20ושירותים
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שירותי%20תיירות
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שירותי%20תיירות
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כי מספר בתי מלון שבעבר דורגו בדירוג של עד , מהראיות שהוגשו בתביעה הנדונה עולה . 16

, ר הגישו נגד העירייה תביעות בתחילת שנות האלפיים"מ 2,000אך שטחם עלה על , שלושה כוכבים

ו שככל הנראה הסתיימ, תביעות אלו. שבהן תבעו את השבת הפרשי הארנונה שנבעו משינוי סיווגם

אל שר האוצר ואל שר הפנים בבקשה כדי  22.3.2003הניעו את העירייה לפנות ביום , בהסדרי פשרה

ואת חריגות תעריפי הארנונה הנובעות  2003שיאשרו את שינוי הסיווג האמור בצו הארנונה לשנת 

 – הבקשה) 1991שהשינוי נקבע עוד בהחלטת מועצת העירייה משנת , בבקשה זו ציינה העירייה. מכך

שרוב בתי המלון בעיר לא נדרשו לשלם מסי , עוד נאמר בבקשה(. של תצהיר העירייה 1נספח א

 1שהיו מעל )שכן בתי המלון היוקרתיים ", 1991ארנונה גבוהים יותר בשל שינוי הסיווג משנת 

בבקשתה כי יינתן האישור החריג לשינויים ". ר"מ 2,000מעל , מאופיינים בשטח גדול( כוכבים

, אין באישור זה כדי לגרום להעלאת תעריפי הארנונה לבתי מלון"הטעימה העירייה כי , יםהאמור

, שם" )אלא לאשרר התעריפים הקיימים על מנת להסיר ספק לגבי מספר מועט ביותר של בתי מלון

בין )מספר קטן מאוד של בתי מלון "ששינוי הסיווג עשוי להשפיע רק על , בהמשך הוסיפה(. ג.1פסקה 

 (.ג.2פסקה , שם(" )בתי מלון 3-1

 

של תצהיר ' נספח ב) 2.10.2003ביום , אישור חריג כפי שהתבקש ניתן לעירייה בחתימת השרים

 (.העירייה

 

הגישו התובעות אל מנהל הארנונה בעירייה השגות בעניין שיעור  2002בחודש מארס  . 18

גם נדחה ערר שהגישו על דחיית השגותיהן נדחו וכך . 2002-ו 2001הארנונה שחויבו לשלם בשנים 

טענות התובעות בהשגות ובערר שהגישו היו שונות מאלו הנטענות בתביעה (. 88עד נ 81נ)השגותיהן 

שהתובעות , בהשגות ובערר שהוגשו נטען. כלל לא נטענו, בעוד שהטענות הנטענות עתה, הנדונה

יעוט התיירים במזרח העיר בשל מ, בשנים קודמות, כפי שהיה לטענתן, זכאיות להפחתה בחיובן

 .שנפלה טעות בחישוב שטחי הנכסים וכי לא היה מקום לסווגם כבתי מלון, כן טענו. באותן שנים

 

, נעמוד בהמשך הדברים, שעליהן כאמור, הטענות שאותן טוענות התובעות במסגרת התביעה הנדונה

אותם בהליכי ההשגה השונה מזה שייצג )כוחן הנוכחי -נטענו לראשונה בפנייתן באמצעות בא

דרשו , בפנייתן ובהתכתבות שבאה בעקבותיה. אל מנהל הארנונה בעירייה 10.9.2006מיום , (והערר

נגבו מהן ביתר ושלא , פי טענתן-התובעות מהעירייה להשיב להן את סכומי מסי הארנונה אשר על

רשאית לגבות את לא הייתה העירייה , וזאת מאחר שכל עוד לא אושר התעריף בידי השרים, כדין

בין התובעות לבין , התכתבות זו. פי צווי הארנונה ששינו את סיווג הנכסים-מסי הארנונה על

הוגשה תביעתן , ומשלא נענו פניות התובעות, (88עד ת 81ת) 2008נמשכה עד חודש יולי , העירייה

 .הנדונה

 

עירייה להשיב להן את ובו עתרו התובעות לחייב את ה /11.1.200כתב התביעה הוגש ביום  . /1

" סטרנד"לפי טענת מפעילת מלון . נגבו מהן שלא כדין ביתר, סכומי מסי הארנונה שלטענתן כאמור

₪  103,023הוא בסך של  2002-ו 2001סכום מסי הארנונה ששילמה ביתר עבור השנים , (1התובעת )

 .₪ 11/,120סך של  2002שילמה ביתר עבור שנת " הולי לנד"ולטענת מפעילת מלון 
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ובו טענה העירייה כי יש לדחות את התביעה על הסף מחמת , /12.10.200כתב ההגנה הוגש ביום 

כן טענה לגופה של התביעה כי שינוי סיווג בתי המלון . התיישנותה ולחלופין בשל השיהוי בהגשתה

 .נעשה כדין 1991בצווי הארנונה החל משנת 

 

האם : נקבע כי השאלות הטעונות הכרעה הן אלו 29.6.2009בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 

והאם היה זה בניגוד , האם אמנם נגבו מהתובעות מסי ארנונה ביתר; חל שיהוי בהגשת התביעה

 .ככל ששולמו ביתר, האם התובעות מנועות מלתבוע את השבת מסי הארנונה ששולמו ביתר; לחוק

 

ושל מר " סטרנד"אני מטעם מלון 'ם דגרי' מטעם התובעות הוגשו תצהירי עדות ראשית של הגב

דעה של הכלכלן ועוזר -התובעות גם הגישו חוות". הולי לנד"אחמד מארון אבו נביל מטעם מלון 

אשר חישב את תשלומי , מר אלדד וקחי, מ"ל בחברת ערך נכסים ומיסוי מקרקעין בע"המנכ

כן הגישו תעודת עובד ציבור . 2003פי טענת התובעות שילמו ביתר הן לעירייה עד שנת -הארנונה שעל

שאישרה שדירוג , יעל מזרחי' גב, אחסון ומסחר תיירותי במשרד התיירות, של הממונה על בתי מלון

 .היה של שלושה כוכבים, בתי המלון של התובעות בתקופה שבה מלונות דורגו לפי שיטת הכוכבים

 

 .מר משה לוי, בייה בעירייהמטעם העירייה הוגש תצהיר עדות ראשית של מנהל אגף השומה והג

 

ולבקשת  6.12.2010התקיימה ביום , שבמהלה נחקרו המצהירים על תצהיריהם, ישיבת ההוכחות

ומטעם העירייה  9.2.2011מטעם התובעות הוגש ביום . הצדדים סיכומי טענותיהם הוגשו בכתב

 .11.6.2011הוגש ביום ( הנתבעת)

 

 רקע -רנונה דיני ההקפאה בעניין קביעת תעריפי א . ד

 

סמכויותיהן של הרשויות המקומיות לקביעת תעריפי ארנונה הוגבלו מאז אמצע שנות  .19

על " )הוראות ההקפאה"או " דיני ההקפאה"השמונים של המאה הקודמת בהוראות דין שזכו לכינוי 

 89/2863א "ע: בין השאר, הרקע לחקיקת הוראות אלו ועל המטרות שעמדו ביסודן ראו בהרחבה

פסקאות , אנגלרד' כבוד השופט י, (1999) /8( 2)ד נג"פ, מועצה אזורית מודיעין' איגוד ערים אילון נ

' כבוד השופט א, (2001) 2/1( 2)ד נז"פ, מועצת עיריית חיפה' מ נ"שקם בע 800/218א "רע; 16-/

כפי שעמד על כך בית , תמצית הרקע לקביעת דיני ההקפאה((. שקם –להלן ) 10-8פסקאות , ריבלין

היה שיעורי האינפלציה , המשפט העליון בפסקי הדין הרבים שבמסגרתם נדרש להוראות אלו

אשר הביאו את הרשויות המקומיות להעלות את , הישראלי בשנות השמוניםהגבוהים ששררו במשק 

הנהיגו הרשויות , מנגד. כדי להגדיל את הכנסותיהן, תעריפי הארנונה מדי שנה בשיעורים ריאליים

מצב זה . המקומיות הנחות בארנונה בשיעורים ניכרים שלא היו בהתאם להנחיותיו של משרד הפנים

בחוקי ההסדרים  19/3הסדרה זו החלה בשנת . ריך הסדרה סטאטוטוריתהצ, שפגע ביציבות המשק

אשר במסגרתם נקבעו הוראות המונעות מהרשויות המקומיות להעלות את תעריפי , במשק המדינה

כך בין השאר אוסרות אותן הוראות על . הארנונה על נכסים שבתחומן מעבר לשיעור שנקבע בחוק

המצדיק את התאמת )שינוי בפועל בשימוש באותם נכסים אם לא חל , שינוי סיווגם של נכסים

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202765/98&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202765/98&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203784/00&Pvol=נז
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ראו על עיקרי הוראות ההקפאה בין השאר )שיש בו כדי לשנות מתעריפי הארנונה , (הסיווג לשימוש

; 10חיות בפסקה ' כבוד השופטת א, [ ופורסם בנב] (2008) כהן' עיריית יבנה נ 803/613ם "עע: גם

' כבוד השופט י, [ פורסם בנבו](/200) עיריית כרמיאל' נ( בפירוק)מ "המשביר הישן בע 8061966מ "בר

 ((.המשביר הישן –להלן ) 2בפסקה , ֵאלון

 

שם , המשביר הישן)גם יצירת סיווג חדש נחשב לשינוי סיווג אסור , אהפי הוראות דיני ההקפ-על

עם זאת הוראות ההקפאה מאפשרות לרשויות לשנות את סיווגם של נכסים (. והפסיקה המובאת שם

, אם ניתן להן אישור חריג משר הפנים ומשר האוצר ובכפוף למגבלות האישור, לעניין חיוב בארנונה

כן ראו על . שם, המשביר הישן: ראו( )לפי העניין, אישור השריםוכן  םהשרי –להלן )ככל שנקבעו 

' מ נ"כרטיסי אשראי לישראל בע 80111102א "רעתכליתו של ההסדר לקבלת אישור חריג מהשרים ב

כרטיסי  –להלן ) 11-16ת ארבל בפסקאו' שופטת עכבוד ה, [ פורסם בנבו](2003) עיריית חיפה

, נאור' כבוד השופטת מ, [ פורסם בנבו](2006) יפו -עיריית תל אביב' וינברג נ 8028812ץ "בג; (אשראי

 (.11-8פסקאות 

 

שהגביל , 19/3-ה"בחוק לייצוב המשק תשמ, ראשיתן של הוראות דיני ההקפאה הן אפוא .20

את עצמאותן של הרשויות המקומיות בעניין שינוי תעריפי הארנונה וקבע את העיקרון של 

היוו את הבסיס לשיעורי הארנונה , הלפי חוק ז 19/3שיעורי הארנונה שנקבעו בשנת . הקפאתם

נקבעו תעריפי הארנונה בהתבסס על החיוב , 19/6החל משנת , כך בכל שנה. בשנים שלאחר מכן

בין בדרך של קביעת תעריף גבוה יותר ובין , שינוי תעריף הארנונה. שנקבע בשנה שקדמה לכל שנה

לעניין הצורך באישור השרים גם )חייב קבלת אישור של השרים , בדרך של קביעת תעריף נמוך יותר

( /200) עיריית טבריה' מ נ"אולמי מצפור נוף האגם בע 8031222מ "עע: ראו, לשם קביעת תעריף נמוך

 (.29-ו 6פסקאות . נאור' מ( כתוארה אז)כבוד השופטת , [ פורסם בנבו](אולמי מצפור –להלן )

 

 1992-ג"תשנ, (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב)נחקק חוק ההסדרים למשק המדינה  1991בשנת 

הוראות . שהוסיף הגבלות על הרשויות בעניין קביעת שיעורי הארנונה, (חוק ההסדרים –להלן )

והמזעריים  בחוק זה הסמיכו את השרים להתקין תקנות לקביעת השיעורים המרביים 9-ו /סעיפים 

כן הוסמכו השרים לקבוע לכל הרשויות . שיעורי עדכונה והסיבות למתן הנחות ושיעורן, של הארנונה

ואת היחס בין שיעורי הארנונה שיוטלו , את שיטת חישוב השטחים, באופן אחיד את סיווג הנכסים

אישור  חריגה משיעור השינוי המותר של הארנונה הותנתה בקבלת. על סוגי הנכסים השונים

 (.11פסקה , כרטיסי אשראי, ראו בין השאר)מהשרים 

 

אשר קבעו סכומים מרביים , הותקנו תקנות ההסדרים, 1991בהתאם לחוק ההסדרים והחל משנת 

תקנות הסדרים ב( ב)1בתקנה . ומזעריים לסוגי נכסים שונים בהתאם להוראות חוק ההסדרים

מועצה לא "נקבע כי  1991-ג"התשנ, (1991ארנונה כללית ברשויות מקומיות בשנת ) במשק המדינה

אולם רשאית היא לשנות סיווג נכס אם , 1991סיווג של נכס בשנת הכספים -תשנה סוג סיווג או תת

, בשינויים ובסייגים כאלו ואחרים, שנהכלל זה המשיך לחול מדי ". בפועל השתנה השימוש בנכס

במטרה למנוע מהרשויות המקומיות לעקוף את , במסגרת התקנות שהותקנו מכוח חוקי ההסדרים

 . באמצעות שינוי סיווג של נכסים לסיווגים שתעריפיהם גבוהים יותר, חוקי ההקפאה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%208635/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%201966/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2011304/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=תת&NEWPARTA=16&NEWPARTC=13
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207712/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%201242/05
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
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המשפיע על סכום , כססיווג של נ-נקבע כי חרף האיסור על שינוי סיווג או תת 1992החל משנת 

סיווג של נכסים שאינם משמשים -רשאיות הרשויות המקומיות לשנות תת, הארנונה של הנכס

משק תקנות ההסדרים בב( 1)2הוראה זו נקבעה בתקנה . בכפוף לקבלת אישור של השרים, למגורים

והמשיכה לחול בניסוחים , 1991-ד"התשנ, (1992ארנונה כללית ברשויות מקומיות בשנת ) המדינה

ספר , ארנונה עירונית, רוסטוביץ, ראו)דומים גם בתקנות ההסדרים בעניין ארנונה בשנים לאחר מכן 

 (. 302-292' עמ, (2001, מהדורה חמישית), ראשון

 

ארנונה כללית ) תקנות ההסדרים במשק המדינהב 9תקנה ב 2000הוראה דומה הותקנה אף בשנת 

אשר קובעת כי מועצה של , "אישור חריג"שעניינה , 2000-ס"תש, (2000ברשויות המקומיות בשנת 

פי -שאינו שינוי על" )או תת סיווג של נכס לשנות סיווג"רשות מקומית רשאית באישור השרים 

הוראות תקנות אלו (. אם בפועל השתנה השימוש בו, שעניינה רשות לשינוי סיווג של נכס, 2תקנה 

חוק התכנית ב 1בסעיף , 2002ושנת  2001שנת , הוחלו על השנים הרלוונטיות לענייננו, 2000משנת 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים ) להבראת כלכלת ישראל

 . 2001-ג"התשס, (2002-ו 2001

 

כל שינוי בסיווג של נכס לעניין הארנונה , 1991כי מאז שנת , מכל האמור כאן עולה אפוא . 21

כרטיסי בעניין , ראו על כך בהרחבה)ישור חריג של שר הפנים ושל שר האוצר מחייב א, החלה עליו

 (. /11-1ת פסקאו, אשראי

 

את  1991שינתה עיריית ירושלים בצו הארנונה משנת , כפי שפורט לעיל בחלק העובדות, בענייננו

קודם לכן היה הסיווג לפי שיטת הכוכבים , כאמור לעיל. אופן סיווגם של בתי מלון לעניין ארנונה

, 1992מאז שמשרד התיירות ביטל את דירוג בתי המלון בשיטה זו בשנת . שהנהיג משרד התיירות

ים בתי המלון מסווג 1991כך שמאז שנת , שינתה עיריית ירושלים את סיווג בתי המלון לעניין ארנונה

כל שינוי בסיווג נכסים המשליך על תעריפי  1991מאז שנת , הגם שכאמור. פי שטחם-לעניין זה על

 2003רק בשנת  ,כפי שנאמר לעיל אגב תיאור עיקרי העובדות, הארנונה מחייב אישור של השרים

ניתן , אישור חריג לשינוי הסיווג האמור ורק בעקבות בקשתה זו, ביקשה עיריית ירושלים לראשונה

 .לה אישור חריג של השרים באותה שנה

 

 עיקרי טענות הצדדים .ה

 

 עיקרי טענות התובעות 

 

נה של ששינוי תת הסיווג של בתי מלון בצווי הארנו, טענתן העיקרית של התובעות היא . 22

מאחר שלא התקבל אישור חריג של , נעשה שלא כדין ובניגוד לדיני ההקפאה 1991העירייה מאז שנת 

פי דירוג בתי המלון בשיטת הכוכבים -פיו הופסק הסיווג על-שינוי זה שעל. השרים המאשר זאת

נת הביא לשינוי משמעותי בתעריף הארנונה שנדרשו התובעות לשלם בש, פי שטחם-והחל סיווגם על

-גביית הארנונה מהתובעות על, כל עוד לא התקבל אישור השרים, לפיכך לטענתן. 2002ובשנת  2001

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20התכנית%20להבראת%20כלכלת%20ישראל
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20התכנית%20להבראת%20כלכלת%20ישראל
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20התכנית%20להבראת%20כלכלת%20ישראל
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=חוק%20התכנית%20להבראת%20כלכלת%20ישראל
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=תת&NEWPARTA=18&NEWPARTC=13
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, 2003מאחר שהאישור החורג התקבל רק בשנת . הייתה שלא כדין, פי שינוי הסיווג בשנים האמורות

 . הוא תקף רק החל משנה זו אך אינו תקף לשנים שקדמו לו

 

שלפיה השינוי בסיווג בתי המלון היה מחויב , טענת העירייההתובעות טענו כי יש לדחות את 

לטענת . המציאות לאור שינוי מדיניות משרד התיירות וביטול דירוג בתי המלון בשיטת הכוכבים

היה על , הגם ששינוי הסיווג נבע משינוי מדיניות של משרד התיירות ונקבע בתקנות, התובעות

כי , בעניין זה הטעימו התובעות. 2003עשה רק בשנת כפי שנ, העירייה לבקש את אישור השרים

אולם אין בכך כדי לשנות מן העובדה שלא , פי שטחם ראויה יותר-שיטת הסיווג של בתי המלון על

כי אין , עוד טענו. כן שינוי זה נעשה שלא כדין והוא בטל מעיקרו-התקבל לכך אישור השרים ועל

או שלאור שינוי מדיניות משרד התיירות לא היה מנוס לומר שהשינוי בסיווג היה מחויב המציאות 

מלכתחילה לא נקבע בצו הארנונה שהסיווג כפוף , שכן. משינוי הסיווג ולפיכך לא נדרש אישור חריג

לדירוג של משרד התיירות ועל כן אין לומר כי משבוטל דירוג זה ממילא מתבטל הסיווג לעניין 

פי דירוג בתי המלון -ות מקומיות שהותירו את הסיווג עלישנן רשוי, בנוסף לכך ולטענתן. ארנונה

 .גם לאחר שבוטל, בשיטת הכוכבים

 

 2002ובשנת  2001לפיכך ומאחר שלטענת התובעות מסי הארנונה שנגבו מהתובעות בשנת  .21

הרי , מבלי שניתן לכך אישור חריג של השרים( פי שטח בתי המלון-על)נגבו בהתאם לסיווג החדש 

בנסיבות אלו . נגבו שלא כדין, חרגו מהתעריף הנמוך של הארנונה לפי הסיווג הישןשהסכומים ש

כי על העירייה להשיב לתובעות את ההפרשים הנובעים מגביית הארנונה שלא , טוענות התובעות

, נגבו מהן ביתר ושלא כדין, בעניין חובת העירייה להשיב לתובעות את מסי הארנונה שלטעתן. כדין

: אל שני פסקי דין שבהם נקבעה חובת הרשות להשיב סכומים שנגבו ביתר שלא כדין הפנו התובעות

שירותי בריאות ו( 2002) 162( 6) ד נח"פ, עיריית קריית גת' בנק דיסקונט נ 8029638א "ע

 . [ פורסם בנבו]כללית

 

ר זה ביקשו התובעות לדחות את טענת העירייה כי לא ניתן לחייבה להשיב תשלומי ארנונה בהקש

לא זו . טענה זו לא הוכחה, לטענת התובעות. שנגבו ביתר בשל כך שהדבר יביא לפגיעה בתקציבה

אלא שהעד מטעם העירייה אף אישר בעדותו כי במקרים קודמים שבהם הוגשו תביעות זהות , בלבד

התפשרה העירייה עם בתי המלון שתבעו את השבת , ובטרם התקבל אישור השרים 2003קודם לשנת 

 .הסכום שנגבה מהם שלא כדין

 

התובעות טענו כי יש לדחות את טענות העירייה שלפיהן יש מקום להורות על דחיית  . 22

 .התביעה מחמת התיישנותה או בשל השיהוי בהגשתה

 

כי הוכח שהן העלו את טענותיהן , טענו התובעות, באשר לטענה בדבר שיהוי בהגשת התביעה

אין , 2002-ו 2001מאחר שהתביעה מתייחסת לתשלום ארנונה עבור השנים . 2006לראשונה בשנת 

לכך יש להוסיף את העובדה שאישור השרים ניתן רק . לומר שחל שיהוי בהעלאת טענות התובעות

הרי , בסיס הצו שהיה תקף בשנה הקודמת מאחר שצווי הארנונה נקבעים בכל שנה על. 2003בשנת 

עוד טענו . מתחדש בכל שנה ושנה 1991שהיעדר החוקיות של ההסדר הלא חוקי ששונה בשנת 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%209657/02&Pvol=נח
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כספית ועל אחת כמה וכמה בתביעת השבה של -כי במקום שמדובר בתביעה אזרחית, התובעות

 .אין מקום לטענת שיהוי, כספים שהרשות גבתה שלא כדין

 

הגם שהתביעה מתייחסת , לטענתן. כי אף את טענת ההתיישנות יש לדחות, בעותבדומה טענו הנת

דבק בכל הצווים שניתנו בעקבותיו בכל , הפגם שכנטען נפל בו, 1991לשינוי בצו הארנונה משנת 

כל צווי הארנונה בשנים שלאחר מכן היו על בסיסו והיעדר , שכן כאמור. השנים שלאחר מכן

חויבו התובעות מכוח שינוי  2002-ו 2001מאחר שרק בשנים . שנההחוקיות התחדש בכל שנה ו

, (/11.1.200)מאחר שבעת הגשתה , הרי שאין לומר כי התביעה התיישנה, הסיווג שנעשה שלא כדין

 .טרם חלפו שבע שנים ממועד החיוב

 

כות אין היא יכולה לז, אשר בעטייה, תום לבה של העירייה-התובעות טענו עוד בעניין חוסר . 23

הייתה העירייה , פי הסיווג החדש-כבר במועד חיוב בתובעות בארנונה על, לטענתן. בפטור מהשבה

מעדותו של מנהל . מודעת לבעייתיות הכרוכה בשינוי הסיווג בשל היעדר אישור של השרים לשינוי זה

י המלון הייתה העירייה מודעת לבעייתיות בעניין שינוי סיווג בת 2000שכבר בשנת , הארנונה עלה

' עמ)ואף הוגשו תביעות בעניין נגד העירייה אשר הסתיימו בהסדרי פשרה , 1991בצו הארנונה לשנת 

כוח התובעות לבין העירייה מאז -לכך יש להוסיף את העובדה שבהתכתבות בין באת(. בפרוטוקול 23

בו מסי העירייה לא הכחישה את טענתן בעניין אי חוקיות צו הארנונה שמכוחו נג, 2006שנת 

זיילר בתיק ' דינו של כבוד הנשיא ו-ניתן פסק 2001כבר בשנת , בנוסף לכך. הארנונה מהתובעות

-טירת בת –להלן ( )2001) מלון טירת בת שבע' נחמן עציוני נ 899181( מחוזי ירושלים)ר "פש

מטעם . שבו נקבע כי השינוי בצו הארנונה בעניין שינוי הסיווג הנדון אינו חוקי, [ בופורסם בנ](שבע

פי שיעורו בהתאם לשינוי שנעשה -שלא על, זה באותו עניין חושב חוב הארנונה לעניין הליכי הפירוק

 .בסיווג בתי המלון

 

וב הסכומים לבסוף ביקשו התובעות לדחות את השגות העירייה בעניין אופן עריכת חיש . 26

הרי שמהחישוב שצורף לסיכום טענותיהן , אפילו נפלה טעות בחישוב, לטענתן. שעליה להשיב להן

אם , מכל מקום. בכל מקרה עולה על הסכום שנתבע, שהסכום שנגבה מהתובעות ביתר, עולה

שכן על סכום ההשבה להיות בגובה ההפרש שבין , כי אז יידרש חישוב פשוט, התביעה תתקבל

 .פי התעריף הנמוך-לבין הסכום שהיה מקום לגבותו על, פי התעריף הגבוה-על, שנגבה הסכום

 

 (עיריית ירושלים)עיקרי טענות הנתבעת 

 

כי יש לדחות את התביעה בין מחמת התיישנותה ובין בשל השיהוי , תחילה טענה העירייה .28

מוקים שנועדו לבסס את טענת טענות העירייה בעניין זה נטענו מבלי להבחין בין הני. שחל בהגשתה

: טענותיה בעניין זה הן אלו, מכל מקום. ההתיישנות לבין אלו שעליהן נסמכת טענת השיהוי

, ולכן יש קושי לאתר מסמכים בעניין זה 1992ההחלטה על שינוי סיווג בתי המלון התקבלה בשנת 

את טענות בעניין ארנונה תקציב העירייה מנוהל על בסיס שנתי ולכן העל; שנערכו לפני שנים רבות

שכבר הוציאה את , יוצרת שיבושים בתקציב העירייה, מספר שנים לאחר תום השנה שבה נגבתה

כבר החזיקו התובעות , שבה שונה צו הארנונה, 1991בשנת ; הכספים שגבתה בשנה הרלוונטית

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=פשר%20171/99
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שת התביעה ועל עשרה שנים קודם להג-ולכן עילת התביעה נוצרה כחמש, בנכסים וידעו על שינוי הצו

מבלי לטעון את  2002הוכח שהתובעות הגישו השגה וערר על שיעור הארנונה עוד בשנת ; כן התיישנה

וכן  2006בכך הוכיחו הן שויתרו על הטענות שאותן העלו רק בשנת . הטענות שטענו בתביעה הנדונה

, עתירה מינהליתהדרך לתקיפת צו הארנונה היא בהגשת ; שויתרו על השבת הכספים הנתבעים עתה

אין לקבל מצב שבו הגשת תביעה . אשר בשל שיהוי לא ניתן היה להגישה במועד שבו הוגשה התביעה

פסקי הדין שעליהם הסתמכו התובעות ; כספית תעקוף את השיהוי שהיה מונע את הגשת העתירה

פסק הדין , שכן. אינם יכולים לסייע להם, במענה לטענת השיהוי וכדי לבסס את טענת זכותן להשבה

א "עכך גם לגבי . והעניין הוחזר לבירור בבית המשפט המחוזי, לא עסק בנושא ההשבה שקםבעניין 

אשר לאחר שהוחזר הסתיים בפשרה ובעניין , [ פורסם בנבו]עיריית ירושלים' שוקרון נ 8991112

 .שטרם הוכרע, תלוי ועומד הליך של דיון נוסף בריאות כלליתשירותי 

 

פי שטחי -באשר לשינוי הסיווג מסיווג שנגזר מדירוג בתי המלון בשיטת הכוכבים לסיווג על ./2

לא ניתן היה להמשיך ולסווג , 1992כי משבוטלה שיטת הכוכבים בשנת , טענה העירייה, בתי המלון

אפילו היה . כרח לשנות את שיטת סיווג הנכסים לעניין ארנונהאת בתי המלון בשיטה זו ונוצר ה

-ו 2001לא הוכח איזה דירוג היה ניתן לתובעות בשנים , משרד התיירות ממשיך לדרג את בתי המלון

כי אפילו ישנן רשויות מקומיות שממשיכות לסווג בתי מלון לפי שיטת , עוד טענה העירייה. 2002

בעניין זה הגישה . לנוכח האיסור להמשיך ולדרג בשיטה זו, גוד לדיןהרי שהן פועלות בני, הכוכבים

דין שבו נקבע כי סיווג בתי המלון בעיר אילת לפי -פסק, לאחר הגשת סיכום טענותיה, העירייה

29632-( שבע-באר)מ "עת) 1992בשל ביטול דירוג זה עוד בשנת , דירוגם בשיטת הכוכבים אינו כדין

כבוד השופטת שרה , [ פורסם בנבו](2011./.19) עיריית אילת' התאחדות המלונות באילת נ 11-01

ראתה , משבוטל דירוג בתי המלון לפי שיטת הכוכבים, לפיכך((. התאחדות המלונות –להלן )דברת 

. כדרך לגיטימית להתגבר על כך, פי שטחם-כך שבתי מלון יסווגו על, ה את שינוי שיטת הסיווגהעיריי

אף נעשה בהתאם לייעוץ משפטי שניתן לה , שינוי סיווג זה מבלי לבקש את עישור השרים, לטענתה

 שלא נפל פגם בשינוי הסיווג גם לאור ההנחה שממילא לא חל שינוי, עוד טענה העירייה. בעניין זה

מכיוון שבדרך כלל ישנה התאמה בין הדירוג לפי שיטת הכוכבים לבין שטחי בתי , משמעותי בשל כך

פי התעריף הגבוה בשל כך -בתי המלון שחויבו בעבר בתשלום ארנונה על, רוב-פי-שכן על. המלון

 .ר"מ 2,000הם גם בתי המלון ששטחם מעל , שדרוגם היה מעל ארבעה כוכבים

 

שינוי הסיווג נעשה : לבה של העירייה טענה היא את הטענות הבאות-סר תוםלעניין טענת חו .29

מאחר שהתיק נדון . 1991דעה משפטית שנערכה בשנת -כאמור בהתבסס על ייעוץ משפטי וחוות

פסק הדין ; ממילא לא ניתן לצפות שניתן יהיה לאתר את אותה חוות דעה ולהגישה, 2011בשנת 

ולכן נמנעה ממנה האפשרות לערער על , יב את העירייה בדברלא חי שבע-מלון טירת בתבעניין 

מה גם שניתן כשמונה שנים לאחר שינוי , דין זה לא יכול לשמשה-פסק, כן לטענתה-על. קביעותיו

-לא יכולה ללמד על חוסר תום, העובדה שהעירייה התפשרה במספר תביעות שהוגשו נגדה; הסיווג

 שירותי בריאות כלליתפסק הדין בעניין ; ה כי פעלה כדיןמאחר שעמדת העירייה הייתה ועודנ, לבה

העובדה שבין ; מתקיים בעניינו דיון נוסף שטרם הוכרע, ובכל מקרה וכאמור, ניתן בעניין שונה

לבה של העירייה -אף היא לא יכולה ללמד על חוסר תום, 2006הצדדים התנהל משא ומתן בשנת 

 . 2002-ו 2001או בשנים  1991בשנת 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201114/99
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201114/99
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=עתמ&NEWPARTA=29652&NEWPARTB=01&NEWPARTC=11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?NEWPROC=עתמ&NEWPARTA=29652&NEWPARTB=01&NEWPARTC=11
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פנתה היא אל השרים לקבלת אישור חריג לשינוי  2003העירייה טענה כי בכך שרק בשנת  .10

כפי , לטענתה. אין כדי ללמד שהיה הכרח בקבלת האישור, 1992חרף שינויו עוד בשנת , הסיווג

של  1א-ו 1נספחים א)שעולה גם מדברי ההסבר למועצת העירייה וגם מהבקשה לקבלת האישור 

לא היה , שכן לשיטת העירייה, שה הוגשה אל השרים רק מטעמי זהירותהבק, (התצהיר מטעמה

הבקשה , כי לטענתה, העירייה שבה והדגישה. צורך באישור חריג של השרים לשינוי הסיווג הנדון

 .לקבלת אישור השרים הוגשה אך ורק מטעמי זהירות בשל תביעות שהוגשו נגדה

 

היה עליה ליצור , יתה משנה את אופן סיווג בתי המלוןכי אילו לא הי, עוד טענה העירייה בעניין זה

אבחנה זו . הבחנה בין בתי מלון שהיו בעלי דירוג בשיטת הכוכבים לבין בעלי מלון שכלל לא דורגו

היה עליה לשנות את הסיווג , הייתה יוצרת חוסר שוויון בסיווג בתי המלון ולכן לאור עיקרון השוויון

עיריית ' נ( זרוגי)אשר רז  8083968מ "עענתה העירייה אל פסק הדין בבעניין זה הפ. לכל בתי המלון

אין , נקבע כי בשל עיקרון השוויון, שבו לטענתה, (אשר רז –להלן )[ פורסם בנבו]( 2011) ראשון לציון

נקבע , לפיכך לטענתה. ה בין שכונות ישנות לבין שכונות חדשותליצור אבחנה בסיווג לעניין ארנונ

עיריית ראשון לציון הייתה רשאית לקבוע סיווג חדש , שגם ללא אישור של השרים, באותו עניין

ולכן ממילא ניתן היה , האזור כולו לא נשום לעניין ארנונה, עד פיתוחה של השכונה. לשכונה חדשה

אפילו , מכל מקום לטענת העירייה. וכי דיני ההקפאה לא מנעו זאת לקבוע סיווג חדש לשכונה חדשה

הרי שמכל הטעמים שהובילו , ייקבע שאמנם לא הייתה מוסמכת לשנות את שיטת סיווג בתי המלון

 .אין לומר שפעלה בחוסר סבירות, לשינוי הסיווג

 

וכל הצווים  1991 כי אפילו ייקבע כי צו הארנונה משנת, טענתה החלופית של העירייה היא . 11

אין לחייבה להשיב , הוצאו שלא כדין בשל כך שלא ניתן אישור של השרים לשינוי בסיווג, בעקבותיו

חיוב העירייה בהשבה עשוי , ראשית: לתובעות את סכומי הארנונה שנגבו ביתר וזאת מטעמים אלו

מבלי להודות , העובדה שהעירייה התפשרה בתביעות אחרות. לפגוע בתקציבה ולשבש את תפקודה

התביעה , בנוסף וכנטען. אינה יכולה ללמד שהשבה אינה פוגעת בתקציבה, בטענות שנטענו נגדה

, מאחר ששינוי הסיווג נבע כאמור, שנית. הוגשה בשיהוי לאחר שכבר נעשה שימוש בכספים שנגבו

השרים לשינוי ולכן אישור , מדובר בשינוי סיווג מוצדק, מביטול דירוג בתי המלון בשיטת הכוכבים

, גם התובעות לא חלקו על כך ששינוי הסיווג היה הוגן וסביר. היה פורמאלי בלבד, 2003זה רק בשנת 

גם , 2001עד שנת , שלישית. חוק עשיית עושר ולא במשפטב 2ולכן עומדת לעירייה ההגנה בסעיף 

. המשיכה העירייה לסווג את בתי המלון של התובעות בסיווג הנמוך, 1991לאחר שינוי הסיווג משנת 

כדי , לכן אין בעובדה שבמשך שנה אחת או שנתיים נגבתה מהתובעות ארנונה לפי הסיווג החדש

הוכח שלא נגבו מהתובעות הפרשי ריבית והצמדה ולכן בכל מקרה אין , רביעית. להצדיק השבה

ישנן תביעות נוספות , חמישית. אם ייקבע, להוסיף הפרשים אלו על סכום ההשבה שייקבעמקום 

. כך שקבלת התביעה עשויה לגרור גל של תביעות שיסב נזק לעירייה ולתקציבה, שהוגשו בעניין הנדון

יש לקבוע כי אין בפגם שנפל באי קבלת אישור השרים כדי , לאור עיקרון הבטלות היחסית, שישית

זאת . לבטלות צו הארנונה ששינה את הסיווג באופן המצדיק השבת הארנונה ששולמה ביתר להביא

בעניין זה . והסתמכות העירייה על הצו, השיהוי הרב, בין השאר לאור הנזק שהדבר יסב לעירייה

דין זה הוגש ערעור שברוב דעות בירורו -וטענה כי על פסק, מילגד במחוזיהפנתה העירייה אל עניין 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%205967/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p184k1_001.htm
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אפילו ייקבע שיש , מכל מקום. שירותי בריאות כלליתעד מתן פסק הדין בדיון הנוסף בעניין  נדחה

מהטעמים שעליהם עמד כבוד , יש לקבוע שסכום ההשבה יהיה מופחת, לחייב את העירייה בהשבה

אין לחייב את העירייה בהשבה לאור פסק הדין בעניין , שביעית. מילגדרובינשטיין בעניין ' השופט א

מתקיים דיון נוסף בבית המשפט , וזאת לאור העובדה שבעניין זה כאמור רותי בריאות כלליתשי

שהתובעות נהגו בחוסר תום לב בהפנותם אל , בעניין זה הוסיפה העירייה. שטרם הוכרע, העליון

א "עגם לעניין העירייה הפנתה . דין זה מבלי לציין את הדיון הנוסף שנקבע כי יתקיים בעניינו-פסק

נדחתה , שאף בו לטענתה, [ פורסם בנבו](2010) עיריית הרצליה' אחים שאקי נ 8022602( א"ת-מחוזי)

דין זה הוגשה בקשת -על פסק. תביעת השבה בשל גביית ארנונה ביתר תוך חריגה מהוראות ההקפאה

[ פורסם בנבו](2010) עיריית הרצליה' מ נ"אחים שאקי בע 8101933א "רע)נדחתה אשר , רשות ערעור

 .) 

 

, לטענתה. לבסוף טענה העירייה שורה של טענות באשר לאופן חישוב הסכומים הנתבעים .12

לאור הודאתו בטעויות שנפלו , בין השאר, טעם התובעתאין לקבל את החישוב שערך המומחה מ

אין , שבכל מקרה, כן טענה. שבהן תקפה את אופן עריכתו, בחישוב ובשל שורה של טענות שהוסיפה

לאור העובדה שחרף העובדה , בין השאר, להוסיף לסכום ששולם ביתר הפרשי הצמדה וריבית

 .לא נגבו מהן הפרשים אלו, באיחור ניכר שהתובעות שילמו את מסי הארנונה השנויים במחלוקת

 

 דיון והכרעה . ו

 

 תמצית הרקע למחלוקות והשאלות הטעונות הכרעה

 

סווגו בתי המלון בצו הארנונה של עיריית ירושלים לפי שיטת דירוג הכוכבים  1992עד שנת  . 11

עד שלושה  נקבע תעריף נמוך לבתי מלון שדירוגם היה, פיו כאמור-שעל, שקבע משרד התיירות

בשנה זו בוטלה שיטת דירוג הכוכבים . כוכבים ותעריף גבוה לבתי מלון שדירוגם מעל ארבעה כוכבים

כך שסווגו , שינתה גם עיריית ירושלים את אופן סיווג בתי המלון לעניין ארנונה, ובעקבות ביטולה

ר והדירוג "מ 2,000הסיווג החדש קבע שהדירוג הנמוך הוא לבתי מלון ששטחם עד . פי שטחם-על

שינוי הסיווג האמור גרם להעלאה בתעריפי . ר"מ 2,000הגבוה נקבע לבתי מלון ששטחם מעל 

שדירוגם בעבר היה עד שלושה , הארנונה שנדרשו לשלם בתי מלון כמו אלו שאותן מפעילה התובעות

 . ר"מ 2,000כוכבים אך שטחם עולה על 

 

שינוי בסיווג נכסים לעניין , שעל עיקריהם עמדנו ,פי דיני ההקפאה החלים על תעריפי ארנונה-על

אין מחלוקת על כך שחרף השינוי האמור . ארנונה מחייב אישור חריג של שר האוצר ושל שר הפנים

ביקשה העירייה אישור חריג של השרים  2003רק בשנת , 1992בצווי הארנונה של העירייה מאז שנת 

 . ואישור זה אמנם התקבל באותה שנה

 

, ובכל השנים שלאחריהן 1991מאז שנת . ר"מ 2,000ות הן בעלות בתי מלון ששטחם מעל התובע

חויבה  2001החל משנת . פי התעריף הנמוך בהתאם לדירוגם בעבר-חויבו הן לשלם ארנונה על

פי התעריף -חויבה בתשלום על 2פי התעריף הגבוה ואילו התובעת -לשלם ארנונה על 1התובעת 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202604/02
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הגישו התובעות השגה וערר על סכום  2002אין מחלוקת על כך שבשנת . 2002הגבוה החל משנת 

אולם במסגרת ההשגה והערר לא טענו התובעות כל טענה בעניין חוקיות . אשר נדחו, החיוב בארנונה

וכי טענה זו עלתה לראשונה בהתכתבות משנת , צו הארנונה שמכוחו חויבו לשלם ארנונה בשנים אלו

 .ל הארנונה בעירייהשניהלו הן עם מנה 2006

 

השאלה  :בשלוש השאלות הבאות הטעונות הכרעה, המחלוקות בין הצדדים הן כאמור לעיל .12

ניתן , שלגבי השינוי בסיווג בתי המלון שנקבע בו, 1991עניינה בחוקיות צו הארנונה לשנת , הראשונה

, 2002עד  1991שנים האם צו הארנונה ל, השאלה היא אפוא. 2003אישור חריג של השרים רק בשנת 

מבלי שניתן אישור , פי שיטת הכוכבים-פי שטחם ולא על-המשנה את סיווג בתי המלון כך שסווגו על

 .הוצא שלא כדין, השרים לשינוי זה

 

השאלה כי אז נידרש אל , כי צו הארנונה הנדון ניתן שלא כדין, אם נשיב לשאלה הראשונה בחיוב

כי אז , אם על כך נשיב בשלילה. ין האם חל שיהוי בהגשתהאם התביעה התיישנה ולחלופ, השנייה

במסגרת . שעניינה אם יש מקום להשבה ואם כן כיצד יש לחשבה, השאלה השלישית נידרש אל

, אם במקום שהשינוי בסיווג הנכסים בצו הארנונה היה שלא כדין, שאלה זו דרושה הכרעה בשאלה

זאת בין . סי הארנונה שנגבו ביתר ושלא כדיןיש בכך כדי להצדיק להשיב לתובעות את סכומי מ

השאר לאור טענות ההגנה של העירייה בעניין עצם הזכות להשבת מסי ארנונה שנגבו ביתר ושלא 

 .כדין ובעניין חישוב הסכום שנטען כי נגבה ביתר

 

 לעניין סיווג בתי מלון 4882ועד שנת  1991חוקיות צווי הארנונה משנת  (1)

 

לא ניתן לשנות סיווג של נכס לעניין חיוב , שעל עיקריהם עמדנו לעיל, הקפאהפי דיני ה-על .13

אלא אם כן חל )אם לא התקבל אישור חריג של שר הפנים ושל שר האוצר לשינוי בסיווג , בארנונה

בעקבות , 2003רק בשנת , האישור החריג ניתן כאמור, בענייננו(. שינוי בפועל במטרת השימוש בנכס

אישור זה חל רק משנת הכספים שבמהלכה ניתן . עירייה לשרים רק באותה שנהבקשה שהגישה ה

 עיריית בני ברק' מ נ"בע( //19)דור אנרגיה  80110988א "ע)ואינו חל באופן רטרואקטיבי 

 (.11בפסקה , המשביר הישןעניין ; (2)פסקה י, נשטייןרובי' כבוד השופט א, [ פורסם בנבו](2006)

 

החל משנת כספים זו , הוא בכך שכאמור 1991השינוי שחל בסיווג בתי המלון בצו הארנונה לשנת 

פי -ר סווגו על"מ 2,000כך שבתי מלון ששטחם מעל , פי שטח בית המלון-תעריף הארנונה נקבע על

עד שנת , קודם לכן. פי התעריף הנמוך-סווגו על, זה התעריף הגבוה ובתי מלון ששטחם קטן משטח

כך שבתי מלון שדירוגם עד שלושה , פי דירוג הכוכבים של משרד התיירות-הסיווג נקבע על, 1992

פי התעריף -סווגו על, פי התעריף הנמוך ובתי מלון שדירוגם ארבעה כוכבים ומעלה-כוכבים סווגו על

קודם . נוי בסיווגם של בתי המלון שמפעילות התובעותחל שי, כתוצאה מהשינוי האמור. הגבוה

של בתי מלון )מלונות אלו נדרשו לשלם ארנונה בהתאם לתעריף הנמוך , לשינוי וכמוסבר לעיל

של בתי מלון )ולאחר השינוי נדרשו הם לשלם בהתאם לתעריף הגבוה , (שדירוגם עד שלושה כוכבים

 (. ר"מ 2,000ששטחם מעל 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%2010977/03
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י בסיווג הוביל להעלאת תעריף הארנונה שהתובעות חויבו לשלם מעבר לשינוי שהשינו, מכאן אפוא

שינוי אופן סיווגם של בתי המלון הוביל לשינוי בסיווג הנכסים . שהיה מותר בהתאם לדיני ההקפאה

שכל , המסקנה אם כן. אשר לא נבע משינוי שחל בשימוש שנעשה באותם נכסים בפועל, של התובעות

, 1991ר השרים לשינוי בסיווג בתי המלון בצווי הארנונה של העירייה מאז שנת עוד לא ניתן אישו

, 2003אישור השרים ניתן רק בשנת הכספים , מאחר שכאמור. עמד שינוי זה בניגוד לדיני ההקפאה

, שעניינם שינוי סיווג בתי המלון כאמור, 2002ועד שנת  1991הרי שצווי הארנונה של העירייה משנת 

 .גוד לדיןעומדים בני

 

מלכתחילה לא , אלא לטענתה, חל למפרע 2003העירייה לא טענה שאישור השרים משנת  .16

רק , וכי האישור התבקש וניתן, חלה עליה חובה לקבל את אישור השרים לעניין הסיווג האמור

לא התבקש אישור השרים לשינוי בסיווג  2003קודם לשנת , לטענתה כאמור לעיל. מטעמי זהירות

וזאת בשל נסיבותיו , פי ייעוץ משפטי שניתן לעירייה הדבר לא היה דרוש-מאחר שעל, המלון בתי

לפיכך . שנבע מאילוץ בשל ביטול דירוג בתי המלון לפי שיטת הכוכבים, המיוחדות של השינוי

לא היה מנוס מהתאמת צו הארנונה למצב שנוצר ולפיכך הוחלט לקבוע , משבוטל דירוג זה, לטענתה

 .פי שטחם-פי הארנונה שבתי מלון יחויבו לשלם עלאת תערי

 

אכן נכונה , ככל שהדברים אמורים בעצם שינוי הסיווג ובביטול סיווג בתי המלון לפי שיטת הכוכבים

לא ניתן היה להמשיך לסווג את , כי משבוטל דירוג בתי המלון לפי שיטת הכוכבים, טענת העירייה

כך אמנם אף נקבע לאחרונה כי . י הדבר אף לא היה אפשריבתי המלון לעניין ארנונה באופן זה וכ

ידי משרד התיירות -שיטה שבוטלה על, סיווג בתי המלון לפי שיטת הכוכבים לתשלום ארנונה"

, גובלת בחוסר סבירות קיצוני, ושמנהל הארנונה לא הוסמך לדרג בתי מלון לפי שיטת הכוכבים

מדרג יותר בתי המלון לפי שיטת הכוכבים ואף  ידי משרד התיירות שאינו-מששיטה זו בוטלה על

אין מניעה , בית המשפט הוסיף כי אכן, עם זאת(. 10בפסקה , התאחדות המלונות" )אסר שימוש זה

שינוי תת סיווג זה ", שכן(. שם)בכפוף לקבלת אישור השרים , לקבוע סיווגים אחרים לבתי המלון

 (.3פסקה , שם" )אינו יכול להתבצע ללא אישור השרים הרלוונטיים

 

אינה , העובדה ששינוי הסיווג היה נכון וסביר בשל ביטול דירוג בתי המלון לפי שיטת הכוכבים

המציאות המשתנה עשויה להביא לצורך בשינוי סיווגם של . פוטרת מהצורך בקבלת אישור השרים

האיזון . תםבעוד שדיני ההקפאה אינם מתירים לרשויות המקומיות לשנו, נכסים לעניין ארנונה

לבין הגבלת הרשויות , שנקבע בין הצורך בשינוי של סיווג נכסים לעניין ארנונה בשל מציאות משתנה

נעשה בדרך של קבלת אישור , בכך שנאסר עליהן לשנות סיווגים של נכסים לעניין זה, המקומיות

 (: 16פסקה ) כרטיסי אשראיכפי שנאמר בעניין , השרים

 

ת לבקש את אישור השרים כל אימת שהיא מעוניינת הדרישה מהרשות המקומי" 

דרישה זו מהווה בפני עצמה ... לחרוג מהקבוע בתקנות היא דרישה סבירה וראויה 

איזון ראוי בין הצורך לפקח על הרשויות המקומיות וליצור האחדה כלשהי 

לבין הצורך לאפשר להן מרחב של , במדיניות הרשויות השונות בנושא הארנונה
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כך שהן תוכלנה להתאים את תעריפי הארנונה למציאות העסקים , עתשיקול ד

 ".ומבלי לסרבל יתר על המידה את הליך הטלת הארנונה, הדינמית והמתחדשת

 

. לשנות את סיווגם של נכסים בצווי הארנונה, בשל אילוצים שונים, רשות מקומית רשאית אפוא

האיזון הראוי בין הצורך בפיקוח על " ,זהו אפוא. עליה לקבל את אישור השרים, אולם לשם כך

לבין הצורך , הרשויות המקומיות בקביעתן את צווי המסים והסיווגים במגבלות חוקי ההקפאה

המשביר הישן " )בניסיון לשנות סיווג כזה או אחר, במסגרת חוקי ההקפאה, לאפשר להן לפעול כדין

בין אם , כרוך בשינוי בתעריפי הארנונהאיזון זה מחייב שכל שינוי בסיווג נכס ה(. 9בפסקה , מ"בע

לעניין )יהיה כפוף לאישור השרים , השינוי מוביל להעלאת התעריף ובין אם הוא מוביל להפחתתו

, שהוזכר לעיל, אולמי מצפורראו עניין , הצורך באישור השרים גם להפחתת תעריפי הארנונה

 (.29-ו 6פסקאות 

 

שרק )הצורך באישור השרים לשינוי בתעריפי ארנונה כפי שעולה מהפסיקה הרבה שנדרשה לעניין 

. אין רלוונטיות לסיבה שהובילה לשינוי בסיווגם של נכסים לעניין ארנונה, (מקצתה הוזכרה לעיל

. אילוצים שונים מובילים לא פעם לצורך בשינוי סיווגם של נכסים לעניין שיעור חיובם בארנונה

כרטיסי " )מציאות החיים הדינאמית והמתחדשת"יים במשינו, שינויים אלו עשויים לנבוע כאמור

שבו שונה סיווג , מ"המשביר הישן בעכפי שהיה בעניין )או משינוי בשיטות מסחר ( 16פסקה , אשראי

שינוי בסיווג אף עשוי לנבוע משינוי (. וכדומה" בו-חנויות כל"ל" סופרמרקטים"בתי מסחר מ

כאמור בעניין )י מלון לפי שיטת הכוכבים בוטל בתקנות בכך שדירוג בת, כפי שהיה בענייננו, בחקיקה

 (. 3וכן ראו האמור בפסקה  10בפסקה , התאחדות המלונות

 

אין בכך שהשינוי מוצדק כדי לפטור את הרשות , תהא סיבת הצורך בשינוי הסיווג אשר תהא

ובכל  שר הפנים ושר האוצר אינם חותמת גומי. המקומית מקבלת אישור השרים לשינוי בסיווג

עליהם להפעיל שיקול דעת ולבחון אם אמנם יש הצדקה לשינוי המבוקש בסיווג הנכס לעניין , מקרה

חזקה על , כטענת העירייה בענייננו, במקום שבו ישנה הצדקה לשינוי. שיעור הארנונה שיחויב בגינו

הוגשה עת , כך אמנם היה במקרה הנדון. השרים שיקבלו את הבקשה ויאשרו את השינוי המבוקש

אולם בניגוד לטענת . שהתקבלה, לשינוי באופן סיווגם של בתי המלון, 2003בקשת העירייה בשנת 

אינה יכולה להוות טעם לפטור מקבלת אישור , העובדה שנוצר אילוץ שהצדיק שינוי בסיווג, העירייה

 .שרהייתה הסיבה לכך ששינוי הסיווג או, העובדה שהטעם לשינוי הסיווג היה מוצדק. השרים

 

 1991ששינוי סיווגם של בתי המלון בצווי הארנונה של העירייה שניתנו משנת , המסקנה היא אפוא

היה שינוי הסיווג , 2003רק לאחר שהתקבל אישור השרים בשנת . נעשה שלא כדין, 2002ועד שנת 

א ל, שאז טרם התקבל אישור השרים, הרלוונטיות לתביעה 2002ובשנת  2001בשנת , לפיכך. כדין

שהתייחס אל בתי מלון , יכולה הייתה העירייה לחייב את התובעות בהתאם לתעריף הארנונה הגבוה

 .ר"מ 2,000ששטחם עולה על 

 

הנסמכת על פסק הדין , כי יש לדחות את טענת העירייה, בשולי עניין זה נבקש להוסיף .18

ריפי ארנונה מחייב קבלת לא כל שינוי בסיווג נכסים לעניין תע, שלפיו לטענתה, אשר רזבעניין 
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בכך ששם נדונה שאלת סיווגם הראשון של , נסיבותיו של אותו עניין שונות מענייננו. אישור השרים

בית . הוקפאו תעריפי הארנונה, פי דיני ההקפאה-בנייני מגורים בשכונה חדשה שהוקמה לאחר שעל

ל מבני שכונה חדשה שלא ע, המשפט קבע כי יש להבחין בין מצב שבו מוטל מס ארנונה לראשונה

זאת לעומת מצב שבו מדובר בנכס . שאז לא יחולו דיני ההקפאה, הייתה נתונה קודם לכן לחבות מס

שאז כפוף הבניין החדש לסיווג שהוקפא בהתאם לסיווג שניתן לבניינים ישנים , חדש בשכונה קיימת

, אשר רז)ר השרים לסיווג וזאת כדי שלא לעקוף את דיני ההקפאה ואת הצורך בקבלת אישו, מסוגו

שבו מדובר בשינוי , מקרה זה אינו רלוונטי לענייננו(. 12-11ת פסקאו, יה'פרוקצ' כבוד השופטת א

, כך גם יש לדחות את הטענה. להבדיל מנכסים שיש לסווגם סיווג ראשוני, סיווגם של נכסים קיימים

שכן . בשל עיקרון השוויון, ים שיבנוכי היה צורך בשינוי סיווג שיהיה תקף גם ביחס לבתי מלון חדש

לא ניתן היה להמשיך לסווג בתי מלון לפי שיטה , משבוטל הדירוג לפי שיטת הכוכבים, בכל מקרה

נדרש שינוי בסיווג אשר , לכן בכל מקרה. כך באשר לבתי מלון קיימים ובאשר לבתי מלון חדשים, זו

 (.התאחדות המלונות)יאושר בידי השרים 

 

שאישור השרים דרוש גם במקום שבו , קבע בית המשפט כרטיסי אשראיכי בעניין , ףעוד יש להוסי

שכן הרשות יכולה לצפות את ". מדובר בסיווג חדש עבור נכסים שטרם קיימים ברשות המקומית"

ולבקש מהשרים אישור לסיווג הצפוי עבור העסק החדש , הקמת העסק בשטחה מספר שנים מראש

 (. 16פסקה , שם)

 

, יש לבחון אם חרף העובדה שצו הארנונה ניתן שלא כדין, הגענו אל המסקנה האמורהמש ./1

כי יש לדחות את התביעה מחמת התיישנותה או בשל שיהוי , יש מקום לקבלת טענת העירייה

 .בהגשתה

 

 טענת ההתיישנות (4)

 

וי בסיווג הגם שהשינ. להידחות, כי התביעות התיישנו בטרם הוגשו, דינה של טענת העירייה .19

לא הייתה לכך כל השלכה מעשית  2001קודם לשנת , 1991בתי המלון בצו הארנונה נעשה עוד בשנת 

רק בשנים אלו חויבו . 2002לא הייתה לכך כל השלכה קודם לשנת  2ואילו על התובעת  1על התובעת 

א שעד השנים ממיל, בנסיבות אלו. פי השינוי שחל בסיווג בתי המלון-התובעות בתשלום ארנונה על

 . שילמו ביתר, לא התגבשה לגבי התובעות עילת תביעה להשבת הכספים שלטענתן 2002-ו 2001

 

לגבי תביעת . התביעה הנדונה היא תביעה נגד הרשות להשבת מסי ארנונה שנטען כי שולמו ביתר

חוק ב( 1)3אשר בהתאם להוראת סעיף , כי מדובר בתביעה אזרחית, השבה נגד הרשות נקבע

שירותי בריאות )בחלוף שבע שנים , מתיישנת ככל תביעה כספית אחרת /193-ח"התשי, ההתיישנות

במועד ... עילת התביעה נולדה "כי , עוד נקבע שם(. וכן הפסיקה המוזכרת שם 81בפסקה , כללית

ממילא שלא , רור שכל עוד לא נדרש נישום לשלם את מס הארנונהשכן ב". תשלום כספי האגרה

שבעת , מכאן אפוא. נגבה ממנו ביתר ושלא כדין, קמה לו עילה לתביעת השבת הסכום שלטענתו

 . התביעה טרם התיישנה, /11.1.200ביום , הגשת התביעה

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
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 טענת השיהוי (1)

 

. יש לבחון בשני מישורים, שותאת טענת השיהוי הנטענת בתביעת השבה המוגשת נגד הר .20

חל , בשל השיהוי שלכאורה, עניינו טענת שיהוי המקימה מחסום דיוני מפני בירור התביעה, האחד

במקום שבו אמנם חל , ההשלכה שיש להגשת התביעה בשיהוי על הסעד הנתבע, השני. בהגשתה

 .שיהוי בהגשת התביעה נגד הרשות

 

במקום שבו , (62בפסקה ) שירותי בריאות כלליתין באשר למישור הראשון וכאמור בעני .21

עצם , כל עוד התביעה לא התיישנה, מדובר בתביעה אזרחית ובהיעדר הסדר מיוחד הקובע אחרת

 מ"שמעון צרפתי בע' עיריית אשדוד נ 8036390א "רע)השיהוי בהגשתה לא יחסום את בירורה 

רק במקרים , שכן ככלל(. 2בפסקה , גרוניס' א( כתוארו אז)כבוד השופט , [ פורסם בנבו](2003)

על התנאים שבהתקיימם תיחסם )נדירים תתקבל טענת שיהוי אם התביעה האזרחית לא התיישנה 

תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ  8996/03א "ע: ראו, תביעה אזרחית בשל שיהוי בהגשתה

כבוד השופטת , (2001) 211( 3)ד נז"פ, ירושלים, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה' חיים בירושלים נ

לפיכך במקום שבו מדובר בתביעת השבה המוגשת נגד הרשות בטענה (. 16-11ת פסקאו, יה'פרוקצ' א

כדי להוות הגנה , כשהיא לעצמה, טענת שיהוי אין בה"כי , הכלל הוא כאמור, מס נגבה שלא כדיןש

שכן במקום שהמדובר הוא בהשבת כספים שנגבו -כל-לא, אם כך על דרך הכלל... בפני תביעת השבה 

, (2006) 323( 2)ד ס"פ, מ"מפעלי תחנות בע' רשות העתיקות נ 8021816א "ע" )ידי רשות שלא כדין-על

 (. /6פסקה , חשין' כבוד המשנה לנשיא מ

 

לשיהוי זה עשויה להיות השלכה על הסעד , ככל שאמנם חל שיהוי בהגשת התביעה, עם זאת .22

' ד ענת ארז נ"עו /8091/8ץ "בג)ע בעניין זה נקב. המישור השני של טענת השיהוי, זהו אפוא. הנתבע

אין "כי , ((ענת ארז –להלן ) 19בפסקה , יה'פרוקצ' כבוד השופטת א, [ פורסם בנבו](2011) שר האוצר

לתת משקל ראוי להוציא מכלל אפשרות כי להשתהות הניכרת של העותרות בהגשת העתירה יש 

שרותי ' עיריית ירושלים נ 802326א "עהשוו )במישור הסעדים והתרופות העשויים להינתן בהליך זה 

, /809819א "דנראו  –דיון נוסף תלוי ועומד ) [ פורסם בנבו](2009./.20) 62פסקה , בריאות כללית

כן (" )193' בעמ, ספר שני, המשפט המינהלי, שרגא ושחר; ... [ פורסם בנבו](10.1.10החלטה מיום 

 (.מילגדעמדת המיעוט בעניין : ראו

 

עדיין יש לבחון , תיישנהאם התביעה לא ה, הגם שאין בשיהוי כדי לחסום את בירור התביעה, לפיכך

לא חלוף הזמן כשלעצמו "שכן , נפגעו אינטרסים הראויים להגנה, אם בשל השיהוי שלכאורה חל

אלא העובדה כי עקב הזמן שחלף עלולים להיפגע , משמש יסוד לדחיית עתירה שהוגשה באיחור

כבוד , (1999) 191( 1)ד נג"פ, שר הפנים' מ נ"אמקור בע 8968031ץ "בג" )אינטרסים ראויים להגנה

ץ "בגכן ראו עניין . 62פסקה , שירותי בריאות כללית; 3בפסקה , ביניש' ד( כתוארה אז)השופטת 

 (.13-19ת בפסקאו, ענת ארז /8091/8

 

הייתה העירייה מודעת , שמספר שנים בטרם הוגשה התביעה הנדונה, בחינת העובדות בענייננו מעלה

אפילו חל . ולפיכך הייתה יכולה לכלכל את צעדיה בהתאם, לפגם הנטען בעניין צו הארנונה הנדון

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%206590/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206805/99
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201716/02&Pvol=ס
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201878/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20546/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=דנא%207398/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207053/96&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201878/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201878/09
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לבעייתיות ולפגם בצו הארנונה הרי ששיהוי זה לא מנע מהעירייה להיערך , שיהוי בהגשת התביעה

, מנהל אגף השומה והגבייה בעירייה. שעליו ידעה העירייה שנים בטרם הוגשה התביעה, הנדון

העירייה הייתה מודעת לכך  2000כי מאז שנת , אישר בעדותו, המופקד על ענייני הארנונה בעירייה

 23' עדותו בעמ" )אישור השר בכל פסיק ובכל תג של שינוי צו המסים צריכים לבקש את", שכלשונו

הוגשו תביעות " קצת לפני"או  2001-ו 2002כי כבר בשנים , כך גם אישר הוא בעדותו(. 12-11ת שורו

שיש איזו שהיא "העירייה הבינה , כך שכדבריו. בעניין שינוי סיווג הארנונה של בתי המלון בצו הנדון

, למרות זאת. שרים לקבלת אישור חריגומטעם זה הוחלט בעירייה להגיש בקשה אל ה" בעייתיות

מכאן (. /2, 18-/1, /-10שורות , שם" )למען הזהירות", הבקשה הוגשה וזאת לטענתו 2003רק בשנת 

, פי צו הארנונה הנדון-שבהן חויבו התובעות לשלם את מסי הארנונה על, 2002-ו 2001שכבר בשנים 

. עירייה יכולה הייתה להיערך לכך בהתאםה, כך שכאמור, הייתה העירייה מודעת לבעייתיות שבצו

היא , שכן כאמור, העירייה לא הייתה זקוקה לתביעה הנדונה כדי לפעול לתיקון הפגם שנפל בצו

אין העירייה יכולה להישמע בטענה שאינטרס כלשהו , בנסיבות אלו. הייתה מודעת לבעייתיות שבו

השוו לנימוק לדחיית טענת )וי כנטען ככל שאמנם חל שיה, שלה נפגע בשל השיהוי בהגשת התביעה

שאף שם נקבע כי העירייה הייתה מודעת שנים רבות קודם , שירותי בריאות כלליתהשיהוי בעניין 

טענות העירייה באשר לפגיעה כי , לכך יש להוסיף(. 62-61, 60-38, פסקאות, שם. לכן לפגם הנטען

" הגנת התקציב"כך בעוד שטענת . רנטענו באופן סתמי מבלי לבסס זאת בדב, אפשרית בתקציבה

 (.32-28ת וכן ראו דיון בנושא בפסקאו /2פסקה , שם" )בעובדות ובמספרים"טעונה הוכחה 

 

חוקיות המיסוי "הרי שיחול הכלל שלפיו , לפיכך ובמיוחד בהיעדר ראיה לפגיעה ממשית בעירייה

ות מס ללא הרשאה בחוק אך ואין זה ראוי לאפשר לרשות שלטונית לגב, הינו בסיס לכל משטר תקין

כבוד , (//19) /68( 1)ד מב"פ, ראש עיריית קריית גת' אסולין נ 8/8180ץ "בג" )בשל טענת שיהוי

 (.61פסקה , שירותי בריאות כללית: כן ראו. 6פסקה , ברק' א( כתוארו אז)השופט 

 

. נבעה מויתור כלשהו מצד התובעות /200גם אין לומר כי הגשת התביעה רק בשנת , בדומה .21

על הרשות , נטל ההקפדה על קיום דרישת החוקיות בגביית תשלומי חובה מהפרט מוטל כאמור"

אזרח רשאי להניח שגביית מס נעשית (. 62פסקה , שירותי בריאות כללית" )המינהלית ולא על הפרט

אין להניח שאי דרישה . יוחזר לו כספו, ן וכי אם יתברר שנגבה ממנו מס ביתר או שנפלה טעותכדי

מסקנה זו של . נבע מויתורו לקבלת ההחזר, של אזרח להחזר הסכום שנגבה ממנו שלא כדין ביתר

לאור קביעות קודמות של בית , הייתה בין השאר, (שם) שירותי בריאות כלליתבית המשפט בעניין 

האזרח המשלם רשאי להניח שרשות ציבורית מכלכלת את עניינה בהתאם "כי , ט העליוןהמשפ

שמא תוציא הרשות את כספו מידיו ללא , ובמשא ומתן עמה אין הוא חייב לעמוד על המשמר, לחוק

כבוד השופט , (1962) /62( 1)ד טז"פ, יפו-אביב-עיריית תל' דוידוב נ 983213א "ע" )אסמכתא חוקית

מהדורה ) 88/' כרך ב, ולא במשפט דיני עשיית עושר, פרידמןדניאל : כן ראו. 633' לנדוי בעמ' מ

 ((.ח"תשנ, שניה

 

שמא , ם שהעירייה פועלת בהתאם לחוק וכי אינו נדרש לבלוש אחריהשעניינו הנחת הנישו, מטעם זה

אף אין לבוא בטרוניה אל התובעות כי בהשגה , דרשה תשלום מס ארנונה ללא אסמכתה חוקית

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20170/87&Pvol=מב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20415/59&Pvol=טז
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/596
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אך לא , טענו הן רק בעניין הסכום שבו חויבו ובעניין אופן מדידת שטחי הנכסים, ובערר שהגישו

 .טענו לאי חוקיות צו הארנונה

 

לא יהיה בכך כדי לשלול , שאפילו נמצא כי חל שיהוי ניכר בהגשת התביעה, ראוי להזכיר .22

' כבוד השופט א)זו אף הייתה מסקנת דעת המיעוט . לחלוטין את חובת ההשבה של הרשות

בהתאם לכך על פי . כי שיהוי ניכר יצדיק שההשבה תהיה חלקית בלבד, מילגדבעניין ( רובינשטיין

לעניין . ד"כ-ז"פסקאות י)בלבד  20%י באותן נסיבות ההשבה תהיה בשיעור של נקבע כ, עמדה זו

שדחה את תביעת , זאת לעומת פסק הדין במחוזי. 'ההשלכה שיש לשיהוי ראו במיוחד פסקה כ

 (. לא נדרשה לעניין לגופו, עמדת הרוב כזכור. ההשבה

 

 השבת סכומי הארנונה ששולמו ביתר (2)

 

אם , שעניינה כאמור לעיל, ילים אותנו אל הדיון בשאלה השלישיתהדברים האמורים מוב .23

אם המסקנה . יש להורות לעירייה על השבת הסכום שנגבה בהתאם לצו הארנונה שניתן שלא כדין

 .  כי אז נידרש גם לטענות בעניין אופן חישוב הסכום שיושב, שאמנם יש להורות על השבה, היא

 

( כתוארה אז)דינה של כבוד השופטת -נדונו בהרחבה רבה בפסק ,כל טענות הצדדים בסוגיית ההשבה

לא ראיתי צורך להידרש לדיון נרחב בכל , כך שבנסיבות אלו. שירותי בריאות כלליתנאור בעניין ' מ

דין זה ולאחר מכן נבחן את נסיבות המקרה הנדון -תחילה נביא את תמציתו של פסק. אותן טענות

 .לאור ההלכה שנקבעה בו

 

, שאגרת פינוי האשפה שנגבתה הייתה בגדר ארנונה, נקבע שירותי בריאות כלליתעניין ב .26

בנסיבות אלו בחן . שלא כדין, (קופת החולים)שלגביה היה פטור מתשלום ולפיכך נגבתה מהמערערת 

כן נבחנה השאלה אם בהנחה שאמנם חלה . אם קיימת עילה המקימה חובת השבה, בית המשפט

 .או שמא לעירייה פטור מלא מחובת השבה, בה להיות מלאה או חלקיתעל ההש, חובת השבה

 

רשות שגבתה מס שלא כדין תחויב בהשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא "בית המשפט קבע כי 

חלה על הרשות חובת השבת המס שנגבה , במקום שבו נגבה מס שלא כדין(. 11פסקה " )במשפט

ידי רשות -אגרה או תשלום חובה אחר על, של מסעילת השבה עצמאית עקב גבייה "וזאת מכוח 

" עילה עצמאית זו היא ייחודית לתביעת השבה המוגשת נגד רשות ציבורית. מינהלית בחוסר סמכות

 (. 26-22ת כן ראו פסקאו. /1פסקה )

 

שחלה חובת , נקודת המוצא היא אפוא, חוקיות-מאחר שגביית ארנונה ביתר ושלא כדין נגועה באי

בכפוף לסייג הקבוע , 1989-ט"התשל, חוק עשיית עושר ולא במשפטב 1כוח סעיף השבה מלאה מ

בהקשר ". העושות את ההשבה לבלתי צודקת"אם ישנן נסיבות , שלפיו יחול פטור מהשבה, 2בסעיף 

שלפיו ההשבה תפגע קשות , שטענה העירייה" ציבהגנת התק"זה דן בית המשפט בטענה של 

בעניין זה . ובשל כך תפגע בפעילותה התקינה של העירייה ובאינטרס הציבורי, בתקציבה של הרשות

רק במקרים ' הגנת התקציב'הפסיקה בישראל הכירה באפשרות קיומה של "כי , קבע בית המשפט

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p184k1_001.htm
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הפגיעה והעדר חלופות ראויות ומעשיות מוכחים ומבוררים ורק לאחר שהרשות הוכיחה את עוצמת 

ת כן ראו פסקאו. /2פסקה " )בעובדות ובמספרים"אולם טענה זו יש להוכיח (. 28פסקה " )לתיקונה

במסגרת זו אכן יש לבחון גם תביעות נוספות שבהן עשויה המדינה להתחייב להשיב סכומים (. 30-29

 (.32-31ת פסקאו)זו לא הוכחה  שטענה, אך באותו עניין נקבע, שנגבו ביתר ושלא כדין

 

כי במסגרת השיקולים שיש לשקול בעת הקביעה אם יש להורות על , בית המשפט הוסיף וקבע

בשל גביית , כך יש לשקול את עוצמת הפגיעה בשלטון החוק. יש לשקול גם שיקולים נוספים, השבה

פסקה )הגות הרשות את התנהגות הצדדים ובמיוחד את התנ, (33פסקה )הארנונה בחוסר סמכות 

בטרם נשמעה , 1992מאחר שמאז שנת , לב-שהעירייה נהגה בחוסר תום, בעניין זה נקבע(. 36

, שלגביה כאמור, אגרת פינוי אשפה)הייתה היא מודעת לבעייתיות של האגרה שנדונה שם , התביעה

ר את כך שהיה עליה להיערך לאפשרות שתאלץ להחזי, (כי יש לראות בה משום ארנונה, נקבע

 (. 60-38ת פסקאו)לפיכך נדחתה טענת העירייה בדבר שינוי מצבה לרעה . הסכומים שגבתה

 

כי אין לומר שנהגה בשיהוי באופן השולל את , כאמור לעיל, באשר להתנהלות קופת החולים נקבע

, שכל עוד לא התיישנה, אשר הכלל הוא, שכן מדובר בתביעה אזרחית להשבה. זכותה להשבה מלאה

גם לא הוכח שהשיהוי בהגשת התביעה . אלא במקרים חריגים ונדירים, ול שיהוי על הגשתהלא יח

תידחה טענת השיהוי מפני , במקום שבו נגבה מס בחוסר סמכות, גרם נזק לעירייה ובכל מקרה

כך גם אין לראות בקופת . האינטרס שיש להרתיע רשויות מפעולה שלא כדין הפוגעת בשלטון החוק

(. 62-61ת פסקאו)רק בשל כך שהניחה שהעירייה פעלה כדין , יתרה על זכותה להשבההחולים כמי שו

מאחר שמלכתחילה , כי השבה מלאה תביא להתעשרות קופת החולים שלא כדין, עוד נדחתה הטענה

גם טענת (. 68-63ת פסקאו)האגרה נגבתה שלא כדין ולא חלה על קופת החולים חובה לשלמה 

, תביעת השבה היא תביעה אזרחית, מאחר שכאמור, נדחתה, ההתיישנות שטענה העירייה

 (. 82-80ת פסקאו)כעבור שבע שנים ממועד התשלום , המתיישנת ככל תביעה כספית

 

נקודת המוצא "כי העירייה לא ביססה קיומו של פטור כלשהו מהשבה וכי , לבסוף קבע בית המשפט

ההיפך . 'בלתי צודקת'ה בענייננו היא לפיכך אין לומר כי השבה מלא. של השבה מלאה לא נסתרה

פסיקת השבה מלאה תחתור תחת תכלית הפטור מארנונה לו הייתה זכאית כדין -אי: הוא הנכון

, פסיקת השבה תואמת גם את העיקרון של גביית מס אמת(. בשנים נשוא התביעה)קופת החולים 

שהעילה שעמדה ביסוד כ, שכן היא מתקנת מצב בו קופת החולים שילמה אגרה שהיא מטבעה מס

 (.81פסקה " )הגבייה נגועה בחוסר סמכות

 

למסקנה , מוביל אפוא, על המקרה הנדון שירותי בריאות כלליתיישום פסק הדין בעניין  .28

. שגם בענייננו יש להורות על השבה מלאה של סכומי הארנונה שגבתה העירייה מהתובעות שלא כדין

כוח צו ארנונה שהוציאה העירייה בחוסר סמכות ושלא כדין אף בענייננו דובר בגביית ארנונה מ

הרי שעל העירייה חלה חובת , בנסיבות אלו. נגבו שלא כדין, ולפיכך מסי הארנונה שנגבו מכוחו

 . להשיב את מלוא סכומי מסי הארנונה שנגבו מכוחו של צו זה ביתר ושלא כדין
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אין בכך כדי , רנונה הנדון הוצא שלא כדיןכי אפילו ייקבע כי צו הא, העירייה טענה כאמור לעיל

כי אז יש לחייבה בהשבה חלקית , להוביל למסקנה שיש לחייבה בהשבה וכי אם תחויב בהשבה

כל זאת מן הטעמים שעל . בחינת טענותיה בעניין זה מובילה אף היא למסקנה שאין לקבלן. בלבד

 .עיקריהם נעמוד עתה

 

אלא נטענה ללא , מאחר שטענה זו לא הוכחה, נה העירייהשטע" הגנת התקציב"אין לקבל את טענת 

כי ההשבה תפגע בתקציבה ובפעילותה , מעבר לטענה הסתמית של העירייה. כל בסיס ראייתי

מספר שנים קודם לחיוב , כפי שכבר נאמר. לא הובאה כל ראייה לתמיכה בטענתה זו, התקינה

ייתה העירייה מודעת לבעייתיות שבצו ה, התובעות מכוח הצו הנדון ועוד בטרם הוגשה התביעה

גם הטענה . יכולה הייתה לכלכל את צעדיה למקרה שתחויב בהשבה, כך שבכל מקרה. ארנונה זה

שתקציבה עשוי להיפגע בשל הליכים נוספים שתוצאתם עשויה להיות מושפעת מקבלת התביעה 

לא פירטה את מספרם  העירייה אף לא טרחה לפרט באלו הליכים מדובר ואף. לא הוכחה, הנדונה

צו  2003כך הגם שלאור זאת שמאז שנת . ואת ההשלכה התקציבית שעשויה להיות לקבלתם

חזקה על העירייה שידועים לה הפרטים באשר להליכים , הארנונה הנדון אושר כדין בידי השרים

 .אפשריים בעקבות קבלת התביעה הנדונה

 

מבלי , ת את סיווג בתי המלון בצווי הארנונההעירייה לא הייתה מוסמכת לשנו, כפי שכבר נאמר

חרגה , מששונה הסיווג האמור מבלי שניתן אישור השרים לכך. שהתקבל אישור השרים לכך

אין , בנסיבות אלו וכאמור לעיל. בטל, צו הארנונה הנדון, העירייה מסמכותה ולפיכך כאמור

אף אין רלוונטיות לכך , בדומה. הייתה הצדקה לשינוי שנעשה בסיווג, רלוונטיות לכך שלכאורה

שכן , היה נמוך יחסית, שמספר השנים שבהן נגבה מהתובעות ארנונה בהתאם לצו שהוצא שלא כדין

כך גם אין לקבל את טענת . הרי שלא ניתן היה לגבות ארנונה מכוחו, מאחר שהצו הוצא שלא כדין

ם לצווי הארנונה שהוצאו משנת כי לאור עיקרון הבטלות היחסית אין בהיעדר אישור השרי, העירייה

היעדר אישור . באשר מדובר בפגם שאינו יורד לשורש הצו, כדי להביא לביטולו, 2002ועד שנת  1991

. שהעירייה אף הייתה מודעת לבעייתיות שבכך, השרים לצווים שהוצאו בשנים אלו הוא עניין מהותי

ו מכוח עיקרון הבטלות היחסית שלפיו אין מדובר בפגם בעל אופי טכני או בפגם שניתן להתגבר עלי

, דין רבים-כפי שנפסק בפסקי. אין המעשה בטל, במקום שבו נפל פגם שאינו מהותי במעשה הרשות

הצורך בקבלת אישור השרים הוא עניין מהותי ובהיעדרו העירייה נטולת סמכות , שעליהם עמדנו

אין , לפיכך בנסיבות אלו. ארנונההמשליכים על שיעור ה, לשנות סיווגם של נכסים בצווי ארנונה

 (.33-ו 22בפסקאות , שרותי בריאות כללית: ראו לעניין זה)מקום להחלת עיקרון הבטלות היחסית 

 

אף אין לראות בהתנהלות התובעות משום ויתור על השבת הסכומים שנגבו , כפי שכבר נאמר, כך גם

, חו נדרשו התובעות לשלם ניתן כדיןבאשר החובה לוודא שצו הארנונה שמכו, שלא כדין, מהן ביתר

אף אין לקבל את , בדומה ומן הטעמים שעליהם עמדנו קודם לכן. חל על העירייה ולא על התובעות

הרי , אפילו חל שיהוי, מכל מקום וכאמור. חל שיהוי בהגשת התביעה, טענת העירייה כי לכאורה

לפיכך ובהתאם להלכה . ככל שחל, הוישלעירייה לא נגרם כל נזק שעלה בידיה להוכיחו בשל אותו שי

תידחה טענת , במקום שבו נגבתה ארנונה בחוסר סמכות, שירותי בריאות כלליתשנפסקה בעניין 
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מפני האינטרס שיש להרתיע רשויות מפעולה שלא כדין ומגביית מס שלא , ככל שאמנם חל, השיהוי

 . הפוגעות בשלטון החוק, כדין

 

הרי שאין לחייבה להשיב את , עירייה כי אפילו תחויב בהשבהכך גם יש לדחות את טענת ה ./2

בדעת . שאקיובעניין  מילגדוזאת לאור פסקי הדין בעניין , מלוא הסכום שנגבה ביתר ושלא כדין

יש להעמיד את סכום , אמנם נקבע כי בשל השיהוי הניכר בהגשת התביעה מילגדהמיעוט בעניין 

העירייה , נקבע כי לא חל שיהוי וכי בכל מקרה, ו כאמורבענייננ. בלבד 20%ההשבה על שיעור של 

אין , בנסיבות אלו. הייתה מודעת לבעייתיות שבצו הארנונה הנדון שנים רבות בטרם הוגשה התביעה

, אשר נסמכה על הקביעה השונה ממסקנתנו, מילגדרלוונטיות למסקנת עמדת המיעוט בעניין 

באותו עניין לא ניתנה רשות ערעור מהטעם שהבקשה , שאקיבאשר לעניין . שבאותו עניין חל שיהוי

אשר דחה את התביעה , דינו של בית המשפט המחוזי-בכך אושר פסק. לא עמדה בתנאים לנתינתה

זאת . על המקרה שנדון שם שירותי בריאות כלליתלהשבה לאחר שיישם את ההלכה שנפסקה בעניין 

ולאחר שנקבע שהיה מקום , בהגשת התביעהעשרה שנים -בשל השיהוי הניכר בן ארבע, בין השאר

מאחר שלא הייתה חריגה בהעלאת תעריף הארנונה מזו שהייתה , להחלת עיקרון הבטלות היחסית

כך גם נקבע ". טכני"וכי הפגם בצו הארנונה שנדון שם נמצא כנוטה להיות פגם , מותרת באותה שנה

באופן שיוביל , וביחס לנכסים רביםכי אז תידרש להשבה בהיקף עצום , שאם תחויב הרשות בהשבה

 .לפגיעה חמורה בתקציבה

 

נקודת המוצא של ", שירותי בריאות כלליתבדומה לעניין , שבענייננו, המסקנה היא אפוא .29

פסקה , שם" )'בלתי צודקת'לפיכך אין לומר כי השבה מלאה בענייננו היא . השבה מלאה לא נסתרה

 .שעניינה באופן חישוב סכום ההשבה, האחרונה להכרעהנותרה המחלוקת , לאור תוצאה זו(. 81

 

 חישוב סכום ההשבה (3)

 

אשר ביקשה , מה גם שטענותיה של העירייה. גם בעניין זה יש לקבל את טענת התובעות .30

כפי . לא הייתה ברורה, לחלוק על אופן החישוב שערכו התובעות באשר לסכום שיש להשיב להן

יש לבחון את הסכום ששילמו התובעות בשנים . וב פשוט מאדמדובר בחיש, שטענו התובעות

אילו חויבו בהתאם , וכן יש לבחון מהו הסכום שהיה עליהן לשלם( 2002-ו 2001)הרלוונטיות 

סכום ההפרש שבין שני סכומים אלו ובלבד שאינו עולה על , סכום ההשבה הוא אפוא. לתעריף הנמוך

 (.שבגינו שולמה אגרה)הסכום הנתבע 

 

הפרשי הצמדה , אין לקבל את טענת העירייה כי אין להוסיף לסכום ההשבה שיחושב כאמור גם

הן שילמו , מאחר שחרף העובדה שהתובעות שילמו את מסי הארנונה השנויים במחלוקת, וריבית

את הסכום ההשבה שנקבע , עם זאת. זאת באיחור ניכר מבלי שנדרשו לשלם הפרשי הצמדה וריבית

לאחר מכן יתווספו הפרשי ההצמדה והריבית רק החל מהמועד . פי הקרן בלבד-עליש לחשב , כאמור

, בהתאם לאמור. שבו שילמה כל אחת מהתובעות את סכום הארנונה שחויבה על אחת מהן לשלם

 :חישוב סכום ההשבה יחושב ביחס לכל אחת מהתובעות כלהלן
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A     =  (.לפי התעריף הנמוך)מועד החיוב ארנונה שהיה על כל אחת מהתובעות לשלם בהסכום קרן 

B    =  (לפי התעריף הגבוה)סכום קרן הארנונה שנדרשה כל אחת מהתובעות לשלם במועד החיוב ,

 .ולא במועד שבו שולם בפועל

C       = שתחושב כך, סכום קרן ההשבה :C  =A - B . 

מה בפועל לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שבו כל אחת מהתובעות שיל

 .את סכום הארנונה שנדרשה לשלם מכוח הצו הנדון ועד מועד ההשבה בפועל

 

 סיכום ותוצאה .ז

 

משנמצא שהעירייה גבתה מהתובעות ארנונה בהתאם לצו , מכל הטעמים שעליהם עמדנו .31

 .הרי שהתביעה מתקבלת, ארנונה שניתן שלא כדין

 

מהן שלא כדין בגין ארנונה בשנים  על העירייה להשיב לתובעות את מלוא הסכום שנגבה

 .לעיל 30אופן חישוב הסכום שעל העירייה להשיב לתובעות יהיה כאמור בפסקה . הרלוונטיות

 

דין והוצאות משפט סך -טרחת עורך-לכל אחת מהתובעות עבור שכר( הנתבעת)כן תשלם העירייה 

 (.₪ 30,000, ובסך הכול)₪  23,000של 

 

רשאים הצדדים להגיש פסיקתה לחתימה בעניין , מצאת פסק הדיןתוך עשרים ואחד יום מיום ה

 .הסכום שעל העירייה להשיב לתובעות
3129181 

אם תתבקש חתימת . ישולמו תוך שלושים יום מיום המצאת פסק הדין, כאמורהסכומים שנפסקו 3268/111

 .יםכי אז ישולמו סכומים אלו תוך שלושים יום מהיום שתומצא הפסיקתה לצדד, פסיקתה

 
 

, 2011אוגוסט  19, ג"ג אלול תשע"י,  ניתן היום
 . בהיעדר הצדדים
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