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 /25260נ "עמ

 52222005 :תאריך השופטת נורית אחיטוב' בפני כב

 

  מ"נכסי כלל חברה לביטוח בע :בעניין

 מערער ד ארז גבע"כ עו"י ב"ע 

  נגד 

  מנהל הארנונה של עיריית תל אביב 

 משיב דנה רייס ד"כ עו"י ב"ע 

 

 

 פסק דין
 

 : להלן)א "זהו ערעור על החלטת וועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית ת 12

חיוב עררים שהוגשו כנגד ה - /5.200./6ביום  -שדחתה , (בהתאמה, "העירייה"-ו" וועדת הערר"

 ובעיקר בשאלת סיווגם , בהם" מחזיקה"בארנונה של שטחים שונים אשר המערערת רשומה כ

 .לכתב התגובה' נספח ל-ו ג לכתב הערעור"נספח להעתק ההחלטה צורף כ. של אותם שטחים

 

 רקע עובדתי

 

 -אם כי לא פרשנותם המשפטית  -עיקרי האירועים והעובדות המהווים רקע לערעור זה  22

 והם מקובלים  -עיקרי הדברים נקבעו גם על ידי וועדת הערר : יתרה מכך. על הצדדים מוסכמת

 :פרשת בראשיבהתאם לאמור בהלכת , על בית משפט זה

 

אשר בידיה , לא בנקל תבטל ערכאת הערעור קביעות עובדתיות של הערכאה הראשונה"

 2 הופקדה הערכת מהימנותם של העדים וקביעת הממצאים העובדתיים

 " ערבות בממצאי עובדה תעשה רק במקרים חריגים וקיצונייםהת

 (582, (2)ב"ד נ"פ, ל"עיזבון המנוח בראשי ז' בראשי נ 69/1/06א "ע)                                  

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%203601/96&Pvol=נב
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נ "עמ-ו( 2007ממחצית שנת )[ פורסם בנבו] ,קו אופ' מנהל הארנונה נ 605272( א"ת)נ "עמ: ראו גם

 [ פורסם בנבו], מנהלת הארנונה' מ נ"שטראוס שיווק בע 60/127( חיפה)

 (./200ניתן בסוף שנת )

 

 :ואלו העובדות הדרושות לעניין

 

ומחויבת בארנונה בגין כלל השטחים , אביב-בנכס בעיר תל" מחזיקה"המערערת רשומה כ .א

 ".מבטח"6"חברת ביטוח"באותו נכס בסיווג 

 .ר"מ 9,262חויבה המערערת בארנונה בגין  2001עד סוף שנת  .ב

 . ר"מ 9,969בארנונה בגין מחויבת המערערת  6.6.2002החל מיום  .ג

וכי תוספת השטח לחיוב בארנונה  -אין חולק כי לא נעשה כל שינוי עובדתי בגודל הנכס  .ד

: ראו)שלא נכללו קודם בשטח הנכס שחושב על ידי העירייה , מקורה בהכללת שטחים נוספים

 (.ט לכתב הערעור"נספח י, ח הסוקר מטעם העירייה"דו

 . 2002-2000ס הוגשו השגות ועררים ביחס לשנים כנגד חיוב הארנונה בגין הנכ .ה

וזו נתנה את החלטתה ביחס , אוחד בפני וועדת הערר 2002-2000הדיון בעררים ביחס לשנים  .ו

 (.א לכתב הערעור"נספח י) 2.2.2002לעררים אלה ביום 

ב "נספח י, 60/131נ "עמ)כנגד החלטה זו הגישה המערערת ערעור מינהלי לבית משפט זה  .ז

 (.לכתב הערעור

לאחר שהצדדים הודיעו על , נמחק הערעור על ידי כבוד השופט נסים ישעיה 21.6.2005ביום  .ח

 אשר תנהל הליך הוכחות  -הסכמתם להחזיר את הדיון בעררים לוועדת הערר 

 .בדבר אופי השימוש שנעשה בפועל בנכס

נספח )ובסופו נתנה את החלטתה מושא ערעור זה , וועדת הערר קיימה הליך הוכחות כאמור .ט

 (.לכתב התגובה' נספח ל-ו ג לכתב הערעור"ל

 הדיון בעררים אלה אוחד . 2005-2001בין לבין הוגשו השגות ועררים גם ביחס לשנים  .י

 .  נכסבעררים שהוגשו ביחס לשנים הקודמות בגין אותו ( המאוחד)עם הדיון 

 וועדת הערר כי זו לא נענתה על ידי מנהל הארנונה  קבעה 2001ביחס להשגה לשנת  .יא

ו "עמוד ראשון לנספח כ)ומשכך היא מתקבלת במלואה , של העירייה במועד הקבוע בחוק

אשר על כן לא נדונה השגה זו לגופה בהחלטתה הסופית של וועדת הערר ואין (. לכתב הערעור

 .2001אותה השגה ובחיובה של המערערת בארנונה ביחס לשנת עניינו של ערעור זה ב

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20274/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20347/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20347/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20137/04
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 דיון

 

 זהות המחזיק בנכס

 

 בטרם יבדוק את החלטת וועדת הערר , השאלה הראשונה שעל בית משפט זה לבחון 32

 .היא שאלת זהות המחזיק בנכס, בקשר לאופן סיווגם של שטחים ספציפיים בנכס

 

  -"( נכסי כלל: "להלן) מ"כלל חברה לביטוח בענכסי  -המערערת , כפי שכבר צוין לעיל

 ". מבטח"6"חברת ביטוח"שכל יחידותיו מסווגות כ, של הנכס כולו" מחזיקה"רשומה כ

 

לרבות תצהירים מטעם המערערת , כעולה מהראיות שהוצגו בהליך שהתקיים לפני וועדת הערר

 בת -הינה חברת נכסי כללברת ח, (ב לכתב הערעור"נספח כ, כהן אליו צורף עץ חברות' תצהיר גב)

 ן "והיא משמשת כחברת אחזקות הנדל"( כלל ביטוח: "להלן" )מ"כלל חברה לביטוח בע"של 

 "(.תאגיד החברות כלל: "להלן" )מ"כלל החזקות עסקי ביטוח בע"של קבוצת החברות 

 

-א"תשמ, חוק הפיקוח על עסקי ביטוחכהגדרת , "חברת ביטוח"הינה  כלל ביטוחאין חולק כי חברת 

לפי אותו " חברת ביטוח" אינה נכסי כללוכי חברת  -"( חוק הפיקוח על עסקי ביטוח: "להלן) 1851

 . חוק

 

שימוש הכולל , "חברת ביטוח"חלק מן הנכס משמש בפועל כ", כפי שעולה מאותן ראיות 2/

' היר גבלתצ 5סעיף " )ביטוח בריאות וכדומה, ביטוח אלמנטארי, ביטוח חיים, מחלקות אקטואריה

 .כלל ביטוחפעילות זו נעשית על ידי חברת , במשתמע מאותן ראיות(. כהן

 

  -" מ"כלל בו בע"מושכר ומשמש את , ר"מ 621המשתרע על , חלק אחר של הנכס 52

סוכנות נסיעות וטיולים המשרתת "אלא , חוק הפיקוח על עסקי ביטוחלפי " חברת ביטוח" אינהש

טענות המערערת בעניין אותו שטח התקבלו (. כהן' לתצהיר גב 22סעיף " )את הציבור הרחב כולו

 ". מבנים שאינם למגורים"ונקבע כי יש לסווג שטח זה בסיווג ( להחלטה 83סעיף )

מהווה חלק זה בהחלטת וועדת הערר חלק מהתשתית  -הואיל והמשיב אינו מערער כנגד קביעה זו 

 .העובדתית המוסכמת שבפני

" מ"כלל ביט מערכות בע"מושכר ומשמש את , ר"מ 6,260שטח של  ,חלק נוסף מן הנכס 2/

חוק הפיקוח על לפי " חברת ביטוח" אינהו, תאגיד החברות כללחברה הנכללת ב, "(כלל ביט: "להלן)

 . טוענת המערערת כנגד אופן סיווגו של שטח זה, משכך. עסקי ביטוח
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מכוונת , כהגדרת החוק" חברת ביטוח" אינהשהיא  - נכסי כלל -תמוה בעיני מדוע המערערת  12

 הליכיה המשפטיים אך ורק כנגד סיווגם של חלקים פרטניים מתוך השטח הכולל 

 . ר"מ 60,000-שגודלו מתקרב ל" חברת ביטוח"בו בסיווג " מחזיקה"שהיא רשומה כ

 

חוק אין לסווג בסיווג כאמור חברה אשר אינה בעלת רישיון מבטח בהתאם להוראות  -כטענתה  -אם 

אותו היא  כל השטחכי תצא כנגד סיווג  -לפי גרסתה שלה  -אזי ראוי ונכון היה , הפיקוח על הביטוח

 " מחזיקה"דומה בעיני כי המערערת מודה למעשה כי ה, משלא עשתה כן. מחזיקה

 . כהגדרת החוק" חברת ביטוח"שהינה , כלל ביטוחבעיקר הנכס היא חברת 

 

הוגשו לא  2001-2000ובדה שכל ההשגות והעררים המתייחסים לשנים חיזוק לגישתי זו אני מוצאת בע

', ג', נספחים א) כלל ביטוחכי אם בשמה של חברת , הרשומה כמחזיקת הנכס, בשמה של המערערת

 (. לכתב התגובה' ה-ו' ג', נספחים א; ז לכתב הערעור"ט-ו' ה

 

לרבות אלה שהוגשו בשמה של , אף התצהירים שהוגשו לתמיכת כלל העררים המאוחדים: יתרה מכך

 (. ב לכתב הערעור"כ-ו' נספחים כ) כלל ביטוחהיו של בעלי תפקידים בחברת , המערערת

לא בהליך שהתנהל בפני וועדת הערר ולא בהליך זה הוגשו תצהירים מטעם בעל תפקיד כלשהו אצל 

 .כלל ביטאו אצל חברת 6המערערת ו

 

 :בנכס הם סיכומם של דברים אלה הוא כי המחזיקים 52

 

 ".מ"כלל בו בע"חברת  -ר "מ 621בשטח של  .א

 ".מ"כלל ביט מערכות בע"חברת  -ר "מ 6,260בשטח של  .ב

 ".מ"כלל חברה לביטוח בע" -בשאר שטח הנכס  .ג

 

 . המשך הדיון להלן יתבסס על פירוט המחזיקים כמפורט בפסקה זו

 

 סיווג השטח המוחזק על ידי חברת כלל ביט

 

קבעה וועדת הערר בהחלטתה כי המערערת לא הרימה את נטלי  טכלל ביביחס לחברת  82

כפי שנקבעה בצו הארנונה של העירייה " בית תוכנה"הראיה וההוכחה כי חברה זו עונה להגדרת 

 :בהמשך לקביעה זו קבעה וועדת הערר כי(. להחלטה 58סעיף )

 

גם במקרה זה התרשמנו ש, לעניין בקשת העוררת לסווג את השטח בחיוב שאינו למגורים"

לא הובאה בפנינו תשתית עובדתית ראויה ומספקת להבחין בין פעילותה של כלל ביט כחלק 

 2נפרד מעסקי הביטוח לבין פעולתה עבור לקוחות אחרים-בלתי
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שחורגת , על בסיס התצהיר שמתייחס לפעילות שיווקית, על דרך האומדנה, אשר על כן2 81

 אנו קובעים שהשטח , טוחמתמיכה בפעילות המחשוב של עסקי הבי

 :ר יסווג כלהלן"מ 10/,1של 

 

 " 2בתעריף שאינו למגורים 20%-יסווג בתעריף ביטוח ו 50% 

 (ההדגשה איננה במקור. להחלטה 81סיפא להחלטה וסעיף  80סעיף )        

 

ועל אף פסיקת בתי המשפט המחוזיים  -שצוינה בראשית פסק הדין , רשת בראשיבהתאם לאמור בפ

 . לא מצאתי לנכון להתערב בקביעה זו של וועדת הערר -זכרה בתגובת המשיב שאו

 

 "מבטחים"6"חברות ביטוח"סיווג 

 

". חברות ביטוח"עיקר טענות המערערת מופנות כנגד סיווג שטחים שונים בנכס בסיווג  102

רגות שטחי מעבר ומד, חדרי חשמל, של הנכס( לובי)חדר המבואה , מחסנים: שטחים אלה כוללים

מבנים "החיוב המרבי בו ניתן לחייב שטחים אלו הוא לפי סיווג , לטענת המערערת. ומשרדים כלליים

 ".שאינם למגורים

 

שכן  –" חברות ביטוח"יש לחייב את כל השטחים המשמשים חברות ביטוח בתעריף , לטענת המשיב

 ". מיהות המשתמש"תעריף זה חל על עיקר הנכס ויש לחייב אותו בהתאם ל

 ההלכה הנוהגת בעניין זה נקבעה בבית המשפט העליון לפני קרוב לשלושים שנה  112

 :וכך נקבע שם, 661( 6)ג"ד ל"פ, עיריית תל אביב' מ נ"ירדניה חברה לביטוח בע 678125צ "בג-ב

 

הרי , בע על פי מהות העסק ורווחיותו וקנה מידה זה נמצא סבירמאחר שקנה המידה נק"

משום כך מותר היה להטיל 2 שהעסק הוא אחד ויכולתו נמדדת לפי רמתו הכלכלית הכוללת

 ללא הבדל האזור שבו מצוי , שיעור ארנונה שווה על סניפיהם של העותרים

 ומותר היה להטיל אותו שיעור גבוה גם על שטח המחסן הנלווה , סניף זה או אחר

 .(א.נ -ההדגשה אינה במקור . לפסק הדין 122-121' עמ" )אל העסק והוא משרת אותו

 

סיווג שטחי העזר יהא זהה לסיווג השטח העיקרי של הנכס גם במקרה שהנכס נושא , שככלל -דהיינו 

 (.חברות ביטוח ובנקים: כגון) "מיהות המשתמש"בתעריף ייחודי וגבוה לפי 

 

לפיה שטחים משותפים יסווגו , הלכה ותיקה זו עולה בקנה אחד עם ההלכה החדשה יותר 122

נהלת הארנונה מ 6022996מ "בר-וכך נאמר בעניין זה ב. בהתאם לסיווג השטחים העיקריים באשר הם

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20345/78&Pvol=לג
http://web1.nevo.co.il/Psika_word/elyon/04049910-t04-e.doc
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' מפי כבוד השופט א, (2007ניתן במחצית שנת ) [פורסם בנבו], מ"שילוח חברה לביטוח בע' נ

 :רובינשטיין

 

 סיווג השטחים המשותפים : הכרעה"

ולסווג את השטחים המשותפים , סבורני כי יש לקבל את הערעור בעניין הסיווג( 21 )ו

222 לבניינים שלא נקבע להם " 18בפריט ולא בתעריף השיורי הקבוע , "מבטחים"בתעריף 

 "2 שיעור ארנונה

 , [פורסם בנבו]עיריית חיפה ' גולדהמר נ 6025535א "עב( 2)

אשר ניתן לאחר שנדון ערעור זה ואנו המתנו , .[א.נ - /200ניתן במחצית השניה של שנת 

 נפסק כי , עד שיוכרע בו, לשם אחידות ההלכה ויעילות עבודתנו, סק דיננובפ

 יחויבו בתעריף הזהה , כדוגמת השטחים המשותפים במקרה דנן, שטחים משותפים

 : כך נאמר שם2 לזה בו מחויבים השטחים העיקריים

 222 חדרי מדרגות ושטחי גישה לעסקיהם , המערערים מלינים על מעברים"

זיקתם לשטח העיקרי ברורה ואינה שנויה במחלוקת ולא ניתן אלו שטחים ש

 שטחים אלה הכרחיים 2 לסווגם כשטח עצמאי ונפרד מהשטח העיקרי

 לא ניתן לצפות כי המשיבה תסווג 2 לצורך השימוש בשטחים העיקריים

פסקה " )בסיווג שונה ועל פי תכלית שונה' חדר מדרגות וכו, שטח גישה, כל מעבר

 (. בהסכמת השופטות נאור וחיות, של השופטת ארבל לחוות דעתה 65

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

 אף שאני ער לקושי המסוים של תשלומים לפי תעריפים שונים , של השטח העיקרי

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

 .(א.נ -ההדגשות אינן במקור 2 לפסק הדין' חלק ו" )2ם היחסיחלק

 

גישה נוספת בפסיקת בית המשפט העליון מיישמת במקרה כבענייננו את ההלכות בשאלת  132

 , עירית חיפה' מ נ"ישראל בעכרטיסי אשראי ל 60166102א "רע" )תכליתי-פיצול נכס רב"

 (.2005ניתן בסוף שנת , [פורסם בנבו]

 

ניתן להפריד בין חלקיו השונים של נכס לשם סיווג ארנונה רק כאשר המדובר בנכס , לפי הלכות אלה

 או כאשר שימוש בחלק מסוים 6רחב מימדים וכאשר אין זיקה בין היחידות השונות ו

 , ככלל, גם לפי גישה זו -דהיינו . נכס ולמימוש תכליתואינו הכרחי למהות הארגון העיקרי ב

 .סיווג שטחי העזר יהא זהה לסיווג השטח העיקרי של הנכס

 

 1883תכפ סוכנויות ( א"ת)נ "עמ -ראו בפסק דיני , "תכליתי-פיצול נכס רב"לסיכום ההלכות בשאלת 

' היינריך נ 6072/8מ "ברראו כן (. 2007ממחצית שנה ) 1902( 2)2007מח -תק, מנהל הארנונה' מ נ"בע

 (.2007אף הוא ממחצית שנת ) [ פורסם בנבו], מנהל הארנונה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208838/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2011304/03
http://web1.nevo.co.il/Psika_word/elyon/07002680-c04-e.doc
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 סיכומם של דברים אלה הוא כי אין מקום להתערב בהחלטת וועדת הערר כי יש לסווג  1/2

 ככל שהם מוחזקים , (משרדים כלליים, מחסנים)ב המצויים בנכס החיו-את כלל השטחים ברי

 ".חברת ביטוח"בסיווג של , "מ"כלל חברה לביטוח בע"על ידי 

 

 . חלקם היחסי הנותר של שטחים אלה ייעשה בהתאם לסיווג העיקרי של המחזיקים הנוספים

ו גם שטחים אלה בסיווג יסווג, "מ"כלל בו בע"ר המוחזק על ידי חברת "מ 621ביחס לשטח של : קרי

 80%יסווגו , "כלל ביט"ר המוחזק על ידי חברת "מ 6,260ביחס לשטח של ; "מבנים שאינם למגורים"

 מאותם שטחים בסיווג  20%-ו" חברת ביטוח"מהשטחים הנוספים בסיווג של 

 ".מבנים שאינם למגורים"
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 חוקיות צו הארנונה-אי-ו" שינוי שיטת חישוב"

 

 -שהמשיב טוען כי אינן מצויות בסמכותה של וועדת הערר , י טענות נוספותלמערערת שת 152

 . ומכאן שגם אינן בסמכותו של בית משפט זה כערכאת ערעור על החלטתה

 

 החל מתחילת )הטענה הראשונה מבין הטענות הנוספות היא כנגד הגדלת השטח המחויב בארנונה 

 .בלא שנעשה כל שינוי עובדתי בנכס( 2002שנת 

 

  -המערערת רואה בהוספת שטחים שלא נכללו בחישוב שטח הנכס על ידי העירייה קודם לכן 

שינוי "-( ט לכתב הערעור"נספח י, ח הסוקר מטעם העירייה"כאמור בדו)שטח הגג ושטחים טכניים 

  -" כללים לחישוב שטח הנכס" - 2תקנה האסורה לפי הוראת " שיטת חישוב

, 2000-ס"תש, (2000ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת ) הסדרים במשק המדינה תקנותל

 :שזו לשונה

 

 ; חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים( א)"

המתקבל ממכפלת מספר המטרים הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום 

 2 הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע

 יראו את סך כל שטחו של נכס  2000לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים ( ב)

  1888כסך כל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 

 "2חישוב שונה שאינה תוצאה של שיטת, זולת אם נתגלתה טעות בחישוב השטח

 .(א.נ -ההדגשה אינה במקור ) 

 

 :בעניין זה קבעה וועדת הערר כך 1/2

 

, אולם לא פירטה את מרכיבי השינוי, ר"מ 501העוררת טענה שהוסף שטח של 2222  1052"

 2פירוט שהיה מאפשר לנו להתמודד עם הטענה שלא מדובר בתיקון טעות

222 

 , גם עקב טעות משפטית, חים שבעבראנו קובעים שהמשיב רשאי לחייב שט2 111

 (להחלטה 111-ו 105פסקאות " )2לא חויבו

 

 . לא מצאתי לנכון להתערב בפן העובדתי גם של קביעה זו של וועדת הערר 112

 

וכך . גם אם טעתה וועדת הערר בפן העובדתי עדיין נכונה הייתה קביעתה זו בפן המשפטי: יתרה מכך

  60266/26מ "עע -ערערת דווקא להסתמך בטיעוניה נקבע בפסק הדין עליו ביקשה המ

 (:/200ניתן במחצית שנת )[ פורסם בנבו], מועצה אזורית גדרות' סלע נ

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%2011641/04
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 2 יש בכך משום טעות בחישוב השטח, אם המשיבה טעתה בכך שלא חייבה אותם"

 פ "וראו עניין חרל) וב הינה טעות שהרשות המקומית מוסמכת לתקןטעות בחיש

אף אם (2 .[א.נ -( 2000ניתן בשנת , [פורסם בנבו], פ"חרל' עיריית הרצליה נ 698/506א "ע]

נכס ספציפי עדיין יתכן ותיקון נראה את הטעות הנקודתית של המשיבה כטעות בסיווג 

 2222 טעות זו אף הוא בסמכותה של המשיבה

אלא במדיניות , גם לו נניח כי אין מדובר בטעות נקודתית של המשיבה, עם זאת2 20

 שהשתנתה או בטעות כללית בשיקול דעת שגרמה למשיבה שלא לחייב 

רתפים ומחסנים הצמודים בגין מ, 2001ובפועל עד לשנת , 1888עקרונית בארנונה עד לשנת 

 2עדיין הייתי מציעה לדחות את הערעור, לבתים

2 אני סבורה כי החיוב החדש בגין מרתפים ומחסנים נופל בגדר הטלת ארנונה לראשונה2 21

2 למרות שההבחנה בעניין זה קשה יותר, איני סבורה שמדובר בשינוי שיטת חישוב222 

נים להם צמודים מרתפים ומחסנים ולא ההשפעה של החלטת המשיבה רלוונטית רק למב

כמו כן נראה שלו החליטה המשיבה לחייב את המרתפים והמחסנים כתת 2 לכלל המבנים

לפיה לא , תוצאה, ולבסוף2 סבירה-סיווג של מבני מגורים לא היינו רואים בכך החלטה בלתי

מרתפים ( תןכל עוד תקנות ההסדרים הנוכחיות יוותרו במתכונ)תוכל המשיבה לחייב לעולם 

 ומחסנים הצמודים לבתי מגורים בארנונה 

 איני סבורה , לפיכך2 אינה נשמעת תוצאה סבירה, בשל טעות בשיקול דעתה בעבר

 2אלא בהטלת ארנונה לראשונה, כי מדובר בשינוי שיטת חישוב

222 

, ברצוני להזכיר בנקודה זו דברים אשר חזרו ונאמרו מספר פעמים על ידי בית משפט זה

 ובלשונו , אין הוראות ההקפאה באות להנציח טעויות של הרשויות המקומיותהם לפי

 אין זה מתקבל על הדעת שטעות או מחדל יונצחו : "של המשנה לנשיא אור

, 1/8( 3)ד נח"פ, עיריית רמת גן' קפלן נ /60310מ "עע" )עקב דיני ההקפאה של הארנונה

 .(א.נ -ההדגשות אינן במקור . לפסק הדין 21-18פסקאות " )((200/2) 113

מ "עע; (2007ממחצית שנת )[ פורסם בנבו] ,ארנפרוינד' עיריית יבנה נ 6058/15מ "עע: ראו והשוו

 .  2005סוף שנת , [פורסם בנבו], מועצה מקומית אעבלין' יעקובוביץ נ 60266617

 

שקבעה כי לא נפל פגם  -לא מצאתי להתערב בהחלטת וועדת הערר , לאור האמור לעיל 152

החלת שינוי החיוב באופן רטרואקטיבי -בכפוף לאי -בחוקיות הגדלת השטח המחויב בארנונה 

 (.להחלטת וועדת הערר 112-111סעיפים )

 

בנסיבות אלה מתייתר הדיון בטענת המשיב כי טענה זו של המערערת כלל לא הייתה בסמכות וועדת 

 .וכפועל יוצא אינה מצויה במסגרת סמכותה העניינית של ערכאה זו, הערר

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206501/98
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%20104/03&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%208635/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%2011137/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%2011137/04
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 בצו הארנונה " שטח משותף"רת היא כנגד שינוי הגדרת טענתה השניה של המערע 182

 ".דיני ההקפאה"בניגוד להוראות  -לטענתה  - 6990שינוי שנעשה בשנת , של העירייה

 

אשר  -בעניין זה די אם אציין כי טענה זו אכן אינה במסגרת סמכותם של מנהל הארנונה וועדת הערר 

הרשויות  חוקל 3סעיף סמכות זו קבועה ב(. ת העררלהחלטת וועד /101-10סעיפים )נמנעו מלדון בה 

והיא מתאפיינת בהיותה נוגעת לעניינים , /181-ו"תשל, (ערר על קביעת ארנונה כללית)המקומיות 

 . בלבד -עובדתיים וטכניים 

 

 מ "בע( 1883)פיתוח 2צ2חבס ח 60260/21א "רע-משפט העליון בוכך נקבע בעניין זה על ידי בית ה

 (:/200ניתן במחצית שנת )[ פורסם בנבו], עיריית הרצליה' נ

 

עולה כי המחוקק הסמיך את המנהל לדון בעניינים ספציפיים בלבד  3מקריאת סעיף "

 המנהל כי , על פי פשוטם של דברים, בא להבהיר( ב)ק "ס(2 א)ק "פורטים בסהמ

וסמכות זו תועבר , חוקיות בכלל הנוגעות לתשלום הארנונה-אינו מוסמך לדון בטענות של אי

 (לפסק דינה של כבוד השופטת עדנה ארבל 10פסקה " )2לבית המשפט

 

 ניתן במחצית )[ פורסם בנבו], מועצה אזורית גדרות' סלע נ 60266/26מ "עעוראו גם 

 (./200שנת 

 

 . אין לקבל טענת המערערת בעניין זה, אשר על כן

 שטחים משותפים

 

 לפי צו הארנונה " שטחים משותפים"המערערת טוענת כי שטחים רבים בנכס מהווים  202

( לובי)חדר המבואה : במסגרת שטחים אלה מונה המערערת. חיוב-ועל כן הם אינם ברי של העירייה

 .שטחי מעבר ומדרגות ושטחים טכניים על גג הבניין, חדרי חשמל, של הנכס

 

 ( פעם נוספת)יש להחזיר , בדבר זהות המחזיקים השונים בנכס - לעיל 5פסקה ב -לאור קביעתי 

בהתאם לפירוט " שטחים משותפים"את טענת המערערת בעניין את הדיון לוועדת הערר אשר תבחן 

 (. לעיל 15פסקה בהתאם לקביעתי ב)ולמול הנוסח הקיים של צו הארנונה  -ל "הנ

 חיוב בארנונה יסווגו בהתאם לסיווג העיקרי של הנכסים -אותם שטחים שיקבעו כברי

 (.לעיל /1פסקה בהתאם לאמור ב)של המחזיקים השונים 

 

 התוצאה

 

 :וזו תוצאת פסק הדין 212

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_058.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_058.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%2010643/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%2011641/04
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-שינוי שיטת החישוב ואי, טענות המערערת כנגד החלטת וועדת הערר בעניין סיווג השטחים .א

 . נדחות -חוקיות צו הארנונה 

 (.לעיל 20פסקה כאמור ב)יוחזר לוועדת הערר " שטחים משותפים"הדיון ביחס לחיוב  .ב

 

מ ובצירוף ריבית והצמדה "מע+ ח "ש 65,000המערערת תשלם למשיב שכר טרחת עורכי דין בסך 

לא תשלם המערערת , בהתחשב בכך שחלק מהערעור התקבל. כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל

 .  הוצאות המשפט של המשיב

 

 .כ הצדדים במסירה אישית או בדואר רשום"המזכירות תישלח העתקים לב

 .בהיעדר הצדדים, (2008פברואר  5)ח "ט בשבט תשס"ניתן ביום כ

 
 

5128311 

5//15313________________ 
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