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  בתי המשפט

 /00000050עמנ  בית משפט מחוזי באר שבע

 

 /0/5005000  נשיא.ס-כבוד השופט ברוך אזולאי :בפני

 
 

  מ"סופריור כבלים בע :בעניין

 המערערת נתן אברמוביץ ד "כ עו"ב" ע 

 
 נגד

  

 ועדת הערר לעניני ארנונה שליד עיריית אילת . 0 

 מנהל הארנונה של עיריית אילת . 0

 

 המשיבים מזור ואסף תומר -רוית ברעם ד "כ עוה"י ב"ע 

 

 פסק דין
 

 
מדובר בערעור מינהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית אילת מיום  .1

שבה דחתה את הערר של המערערת על החלטת מנהל הארנונה של עיריית , 2....5

שדחה את השגת המערערת על החלטתו שלא , "(המשיב" -להלן , 5המשיב )ילת א

למבנה [ נוסח חדש]לפקודת העיריות  .33להעניק לה פטור מארנונה על פי סעיף 

 . בבעלות המערערת באיזור התעשייה הצפוני באילת

 

 :לטענת המערערת .0

 

 :העובדות .א

נעדר , מכוסה בגג אסבסט, תמחלונות ודלתו" עירום"מדובר במבנה מוזנח ופרוץ  

שעלותו מגיעה , מים וביוב באופן שאינו ראוי לשימוש ללא שיפוץ מסיבי, תשתיות חשמל

 . ₪מליון  3.2-לסכום של למעלה מ

ובשל , ...5שנסגר בשנת , שנה .5-המבנה שימש כמפעל תעשייה במשך למעלה מ

 . ו למכרוהמצב הכלכלי הקשה נותר שומם חרף נסיונות המערערת להשכירו א
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הגג שעליו הרוס והוא עשוי מאסבסט מסרטן ואינו מאפשר את , המבנה אינו ממוזג

 –האחת , מפעלי המערערת היו במקור על שתי חלקות המצויות במדרון. השכרתו

עליה בנוי המבנה נשוא הערעור והשניה בתחתית המדרון עליה היו שלושה , עליונה

 .הרוכששנמכרו ונהרסו על ידי , מבנים נוספים

המים והביוב שחוברו למרכז , מסיבה זאת נותק המבנה שנותר מתשתיות החשמל

 .המסחרי שנבנה במקום המבנה שנמכר

 .חוטי החשמל הוסרו בשל היותם קרועים ומהווים סכנת נפשות

בכך , התנתה המערערת את מכירת החלקה האמורה, על מנת לצמצם את נזקיה

בגודל של , שטח המשרדים במבנה נשוא הדיוןשחברה הקשורה לרוכשים תשכור חלק מ

-ונותר שטח של  כ, ר"מ 512הכשירה חלק נוסף לשימוש בשטח כולל של , ר"מ 155

 .ר ללא שימוש"מ .52

הגישה המערערת ביום , ל"משלא הצליחה המערערת למכור או להשכיר את השטח הנ

אליה צורפו , ורותבה צויינו הטענות האמ, השגה על השומה של מנהל הארנונה 5..10.5

והיא זכאית לפטור על פי , על פיה השטח אינו ראוי לשימוש, חיים זיו' חוות דעת של אינג

 .לפקודת העיריות .33סעיף 

ולאור זאת הוגש ערר על החלטתו , 5..12.2ל נדחתה על ידי המשיב ביום "ההשגה הנ

 .שדחתה את הערר בהחלטה שבדיון זה, לועדת הערר לענייני ארנונה

נאמר כי לא ניתן יהיה להשכיר את המבנה  5..12.0חיים זיו מיום ' חוות דעתו של אינגב

שהינו חומר מסרטן על פי תקנות הבטיחות , אלא לאחר החלפת הגג העשוי מאסבסט

ולשם כך יש , 18.5 –ה "התשמ( איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים)בעבודה 

וכן שלשם הכשרת המבנה להשכרה נדרשה , צורך במרישים נוספים למרישים הקיימים

 לחשמל ₪  ...,022: שכללו, ₪ 5,528,2.2עלות של 

 . לתברואה₪  ...,115 -ו

התייחס המומחה לעלויות שנדרשו במערכות החשמל  114.5בחוות דעתו מחודש 

מים , לתשתיות חשמל₪  815,.1,02ובתשתיות ולמיזוג המבנה או לצינונו בסכום של 

 .₪ ...,.55 -ולצינונו , ₪ ...,5,250 -למיזוג המבנה , רואהוביוב ומתקני תב

: נאמר כי על פי בדיקה שערכה העירייה, 5..10.2בתשובת מנהל הארנונה להשגה מיום 

אך אין מדובר בבניין שניזוק , ואין בפתחיהם חלונות ודלתות, הנכסים אכן מוזנחים"

, תן לשפצו בעלות סבירהאלא בנכס שני, או נהרס במידה כזה שאינו ראוי לשימוש

 ".על כן נדחית טענת המשיבה כי המדובר בבניין הרוס שאין לחייבו בארנונה
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, בחוות דעת נוספת של שמואל עטיה שעסק בתיווך למכירה או להשכרה של המבנה

על אף נכונות המערערת לשפץ את המבנה ולהביאו , נאמר שלא היה למבנה כל ביקוש

ה לא היה באותה עת ראוי לאיכלוס מבחינה המבנ, לדעתו. לדרישת השוכר

קונסטרוקטיבית ואקולוגית בשל מערכת החשמל שהיתה מנותקת וכן בשל הגג של 

 .והצורך במיזוג המבנה או בצינונו, המבנה

דמי השכירות המקסימליים , כמו כן נאמר בחוות הדעת כי גם אם יימצא שוכר למבנה

ולכן אין כדאיות כלכלית לבצע , ר"דולר למ 5.2הינם , שניתן לקבל לאחר הכשרת המבנה

 .השקעה במבנה

כי מצבו של כל , בין היתר, בעוד שהמשיב טען, בערעור זה חזר המערער על טענותיו

 . המבנה נגרם מהזנחה מכוונת של המערערת שלא השקיעה מאומה בתחזוקתו

בנה במצב זה החליטה וועדת הערר כי היא מקבלת את טענת המערערת שמצבו של המ

אך , מחייב השקעות גדולות כדי להביאו למצב בו תהא אפשרות להשתמש בו ולהשכירו

, אלא שהמערערת, העירייה לא שינתה את מצב תשתיות המים והביוב אל גבול המגרש

והמבנה , הפסיקה להשתמש בתשתיות שהעמידה העירייה לשירותה, מתוך שיקוליה

יזוק כתוצאה מכוח חיצוני שלעותרים לא הגיע למצבו בגלל מחדליה של המערערת ולא נ

 .לפקודת העיריות .33ועל כן אינו עונה על תנאי הפטור לפי סעיף , היתה שליטה עליו

 

 לא נעשה שימוש בנכס

אין בעובדה שנעשה שימוש בחלק זעיר של המבנה כדי לשלול את העובדה שלא  .ב

שרת להשתמש בו נעשה שימוש בחלקו הגדול של המבנה שניזוק במידה שאינה מאפ

סופריור , 520.4.1( חי. )א.ע. )אין מניעה לתת פטור לחלק מהמבנה. באופן סביר

ארנונה , רוסטוביץ. ה; 5..2( 3) 5..5, מח-תק, עיריית חיפה' מ נ"כבלים בע

' אביב נ-מנהל הארנונה בעיריית תל 1154.2( יפו-א"ת)נ "עמ; 2.2, שם, עירונית

מנהל ' סולומון מלק נ 51.4.5( חי)נ "עמ; 0055( 5) 2..5מח -תק, חברת מי עדן

אלרוב  5.34.2( יפו-א"נ ת"עמ; 2..1( 5)2..5מח -תק ,הארנונה של עיריית חדרה

( 5) 2..5מח -תק, אביב-מנהל הארנונה של עיריית תל' מ נ"ן ומלונאות בע"נדל

.131 .) 

ן פסק הדי. עליו הסתמך המשיב נעשה שימוש בפועל בנכס, "גטאס"בפסק הדין 

 (. ב.3ראה להלן סעיף )אינו עוסק בפטור מארנונה  "בטאט"
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 נמסרה הודעה על פטור 

לפקודת  .33המערערת מסרה הודעה על מצב הנכס כנכס עליו חל פטור לפי סעיף  .ג

בו השיגה על השומות , 5..55.15במכתב מיום , כבר בשנת המס שקדמה לכך, העיריות

 .בהן חוייבה

 . 5..1.1מתיחסת לכל שנת המס המתחילה ביום  5..55.3ההשגה מיום , כמו כן

לא ,  טענת המשיב שלא נמסרה על ידי המערערת הודעה על מצב הנכס המזכה בפטור

אין חובה לחזור על מסירת הודעה בדבר פטור . הועלתה על ידי המשיב בועדת הערר

 .מארנונה כל שנת מס

 

 לא ניתן להשתמש בנכס 

מתאים למבנה , "שניזוק במידה שלא ניתן להשתמש בו בנין"המבחן הראוי לענין . ד

בו ניתן פטור עקב , ל"הנ  "סולומון מלק"מבנה זה דומה למבנה שהיה בענין .  זה

העובדה ששיפוץ המבנה חייב השקעות גדולות על מנת להביאו למצב תקין בו ניתן יהיה 

כאשר עלות , מבנה זה עומד בכל המבחנים שנקבעו בפסיקה. להשתמש בו ולהשכירו

 .₪מליון  3.2-השיפוץ על פי חוות הדעת שהוגשה מגיעה לכ

 

עד  ...5העובדה שהמערערת לא שיפצה את המבנה האמור מספר שנים מאז שנת . ה

מצביעה על כך שלא ניתן היה , אף שהמשיכה בתשלומי ארנונה, 5..5לתחילת שנת 

 .להפיק מהנכס הכנסה כלשהי

 

. ראיה שהיה בה כדי לסתור את ראיות המערערתלא הובאה על ידי המשיב כל . ו

ד "פס. )המשיב לא צרף חוות דעת מומחה מטעמו כפי שהיה חייב לעשות על פי הפסיקה

 (.ב.5לעיל סעיף " סולומון מלק"ו" מי עדן"

 

בעוד שחלק הגג , גג האסבסט היה פרוץ ושבור ועל כן היה בו כדי לסרטן, במקרה זה. ז

 . יה שלם ומתוחזק על ידי השוכריםשכיסה  את השטח שהושכר ה

לאחר שהמקרקעין , 0..5כ המשיב צירף לסיכומיו תמונות שנעשו ביחס לגג בשנת "ב

כך שהסרת גג האסבסט נעשתה על ידי החברה הרוכשת ולא על , "ביג"נמכרו לחברת 

 . ידי המערערת

לא תיעד המשיב . 2..5 –ו   5..5מכל מקום אין בכך כדי להעיד על מצב הנכס בשנים 

אין בו תשתית , מתוך אותן תמונות עולה שהמבנה פרוץ. את מצב המבנה באותן שנים
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כאשר התקנים היום אינם מאפשרים , קירותיו אינם מטוייחים וגג האסבסט הוסר, חשמל

 . קירוי באסבסט

 

אומץ המבחן הכלכלי ונבדקה עלות  ."או. אר.  אי"ו, "לוי", "קאשי"גם בפסקי הדין  .ח

 (. ב.3להלן סעיף )מול התועלת שתצמח מכך  השיפוץ

המערערת לא קיבלה כל תמורה בגין ניתוק התשתיות ואין כל יסוד לטענת המשיב 

ואין , היא פעלה בענין בצורה כלכלית, המערערת לא הזניחה את המבנה. בקשר לכך

 גם לו הייתה מזניחה את. באי השקעה במבנה כדי להצביע על כוונה שלא לשלם ארנונה

 (. ב.3להלן סעיף , "גטאס"פסק דין ) לא היה בכך כדי לשלול את זכאותה לפטור , המבנה

אין יסוד לטענה כי המערערת הזניחה את המבנה כדי להופכו למתחם מסחרי ועובדה 

 . לתעשיה –היא שהיא מכרה אותו בייעוד הקיים 

 

ת הנכס במטרה לא נטען על ידי המשיב כי המערערת תיכננה והזניחה מלכתחילה א. ט

ועל כן לא היה מקום להעלות טענה זאת לראשונה בסיכומי , להשיג פטור מארנונה

היה שהמערערת , וגם לכך לא היו ראיות, כל אשר טען המשיב בוועדת הערר. המשיב

מכל מקום אי . הזניחה את הנכס כדי להפעיל לחץ על מוסדות התכנון לאשר שינוי יעוד

סקי בשל העדר כל אפשרות להפיק ממנו הכנסות ולא מתוך תיחזוק הנכס נבע משיקול ע

כאשר המערערת שילמה ארנונה על הנכס עד סוף שנת , מטרה להמנע מתשלום ארנונה

 . ...5אף שלא עשתה בו כל שימוש משנת , 3..5

 

חברת . לשפץ את הנכס" ביג"אין לקבל את טענות המשיב ביחס לכוונות של חברת  .י

לצורך הרחבת המרכז המסחרי שבבעלותה והכשרתו לבנייני רכשה את הנכס " ביג"

, ואף הגישה לוועדה המקומית לתכנון ובניה בקשה להתיר שימוש זה בעוד, עסק

 . שהעייריה והוועדה מתנגדות לכך

במבנים הינו לפי תוכנית מפורטת שפורסמה למתן " ביג"השימוש שמבקשת לעשות 

ד לתגובת "נספח י)וללת שימוש לבנייני עסק ותוכנית זאת אינה כ, 2..52.8תוקף ביום 

 . ולכן אין מקום למסקנות של המשיב בענין זה, (15סעיף , המשיב

שאינן משקפות את , 0..5אין להיזקק  להסתמכות המשיב על תמונות שצולמו בשנת 

 . מצב הנכס במועד הנוגע לענין ולא היו בפני ועדת הערר
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הואיל , חוות הדעת שהוגשו על ידי המערערתאין לקבל את טענות המשיב כנגד . יא

בחוות . ולא נזכרו בתגובת המשיב לערעור, וטענות אלו לא הועלו לפני ועדת הערר

כפי שנטען על ידי  לשיפורוולא  לשימושהדעת היתה התיחסות לעלויות להכשרת הנכס 

 . המשיב

ה ואין מקום בחוות הדעת נקבע שללא שיפוץ אין אפשרות להשכרה או למכירה של המבנ

 . לחפות על המערערת שימוש עצמי בנכס

 

הינו היחידי בו נדרשה חוות דעת מקצועית ( ב.5לעיל סעיף " )סולומון מלק"פסק הדין . יב

כאשר הפסיקה , על מנת למלא אחר הדרישה למסירת ההודעה ביחס לפטור מארנונה

על ידי המשיב  כמו כן לא נטענה. הסתפקה במסירת הודעה ללא כל צורך בחוות דעת

הודעת המערערת . טענה בדבר הצורך בצירוף חוות דעת להודעת הפטור בוועדת הערר

כוללת פירוט לגבי מצבו של הנכס לפיו לא ניתן לעשות בו שימוש  5..55.15מיום 

באופן , לפקודת העייריות .33ובקשה לפטור את הנכס מתשלום ארנונה לפי סעיף 

 . דעההעומד בתנאי הדרישה למסירת הו

 

 /000ההשגה והערעור מתיחסים גם לשנת 

 18כמפורט בסעיף  2..5יש לראות את ההשגה והערעור כמתייחסים גם לשנת . יג

, (שם) "סולומון מלק"כפי שנקבע בענין , לסיכומי המערערת ובאסמכתאות שהובאו שם

  5..5הינה הודעה כדין גם לשנים  1..51.15שההודעה שנמסרה ביום 

אין הגבלה לפטור מארנונה לשנה . צורך בהגשת השגה או ערר מידי שנה ללא 3..5 -ו

מנהל ' ד אברהם וייג גוגיג נ"עו( א"ת) 4.2..5נ "בעמ. שלגביה נמסרה הודעה בלבד

נקבע שלא ניתן להגביל  ,/520( 0)0002מח -תק, יפו –הארנונה של עיירית תל אביב 

 . לפקודה .33את משך הפטור לפי סעיף 

 

 :המשיב כ"לטענת ב .3

 הנכס היה ראוי לשימוש ונעשה בו שימוש 

 .לא ניתן לקבוע שהמבנה נהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש .א

 

ולאור זאת יש בכך , כמשרדים וכמחסנים" מי עדן"חלק מהמבנה הושכר לחברת  .ב

כמו כן הכשירה המערערת שטח . כדי להעיד על כך שנעשה שימוש בנכס

המבחן לאי יכולת להשתמש . ר שהיה ראוי לשימוש"מ 512מהמבנה בהיקף של 
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בנכס הינו מבחן אובייקטיבי שמתייחס לאי יכולת אובייקטיבית של אדם סביר 

ולא לאי יכולתו הסובייקטיבית של המחזיק בנכס להשתמש בו , להשתמש בנכס

ארנונה , פדול גטאס' עירית חיפה נ 20020592( ש שלום"בימ( )חי)א "ת)

א "ארנונה עירונית תשס, רוסטוביץ. ה; 250עמוד ' סקי דין כרך גפ, עירונית

מנהל מס שבח ' נ' יחזקאל בטאט ואח( א"ת) /0/555א "ע; 90/ 0000

ביחס לשאלה אם הנכס ניזוק במידה שאי  (.02/, 02/( 0)ד מג "פ,  מקרקעין

היינו אם הבנין מסוכן ועלול , המבחן לכך הינו מבחן הנדסי, אפשר להשתמש בו

שמתייחס להשקעה מבחן כלכלי ו, התמוטט או לגרום לסכנה לנמצאים בול

האם יש בו מתקני , הנדרשת על מנת לאפשר את השימוש בו למטרה כלשהי

והאם יש טעם לשפץ אותו מבחינה , מקלחות שירותים וכיוצא בזה, מים, חשמל

ום קיד. או. אר. אי  090502( יפו-א"ת)נ "עמ)כלכלית או שמוטב להרוס אותו 

( 0)0000מח -תק ,מנהל הארנונה בעיירית תל אביב יפו' מ נ"עסקים בע

, מנהלת הארנונה בעיירית חיפה' ד נ"יוסף לוי עו 200502( חי)נ "עמ, 550/

 (. 00/9( 2)0000מח -תק

כמו כן יכול היה המבנה . המערערת לא הצביעה על כל סכנה בטיחותית למבנה 

, שירותים, מלאכה, ליו לתעשיהלשמש על פי התוכנית המפורטת החלה ע

הטענה כי עלויות *אין לקבל את . לצורכי ציבור  ולמשרדים של מפעלים, אחסנה

אין . ר"מ ...,2השיפוץ גבוהות לאור העובדה שמדובר במבנה בשטח של 

בעובדה שהגג שלו עשוי מאסבסט כדי להצביע על כך שלא ניתן להשתמש בו 

( 0)0002של -תק, קאשי חדווה' ת חולון נעירי, 04.1..5( ראשון לציון)א "ת)

והעובדה שחלק מהמבנה הושכר , אסבסט אינו מסוכן כאשר הוא שלם. (0220

 . מצביעה על כך שלא היתה מסוכנות בגג

 .אין לקבל את האמור בחוות הדעת של המערערת שהיו מוגזמות

המערערת נמנעה מלהרוס את המבנה והיא הותירה אותו במצב מוזנח על מנת 

היינו לשימוש , לדרבן את הועדה המקומית לתכנון ובניה להסכים לשינוי ייעוד

עלויות השיפוץ חושבו בחוות . מסחרי כפי שנעשה על גבי המבנים האחרים

בעוד שהיעוד , הדעת על יסוד העלויות שנעשו במבנים האחרים ששימשו למסחר

ה ביוזמתה המערערת ניתקה או הרס. המותר בנכס הינו של תעשיה או אחסנה

, את התשתיות של המבנים האחרים לטובת הרוכש כנגד תמורה שקיבלה עבורן

 . ויש להתחשב בכך בבחינת העלויות לשיפוץ הנכס
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לפקודת העיריות למקרים קיצוניים בהם  .33יש להגביל את הפטור לפי סעיף 

ניזוק הבנין בצורה כה קשה שלא ניתן להחזיק בו והרשות המקומית אינה יכולה 

 (.שם 3514.3( חי)נ "ועמ, שם, 04.1..5. א.ת. )לתת לו שירות

-תק, עיריית חיפה' מ נ"י תלפיות בע.מ.א 2154.5( חי)נ "לאחרונה נפסק בעמ

כי סעיף הפטור מכוון לנסיבות קיצוניות הנשענות על . 00092( 0)0002מח 

זנחת ואין לתת פרס על ה, אין די בכך שהנכס נטוש או מוזנח, בסיס אובייקטיבי

, לעניין זה יש לבחון ביחס להימנעות בעל הנכס משיפוץ. הנכס על ידי הבעלים

נ "עמ)אם אין מדובר בפעולה שעיקר תכליתה הימנעות ממס בצורה לא נאותה 

 (.שם, 3514.3(חי)

אלא אם הגיע למצב בו , בנין שניתן לשימוש רק לאחר שיפוץ יהא חייב בארנונה

בו יהיה ניתן לשימוש הן כה גבוהות עד כי ההוצאות הנדרשות להבאתו למצב 

, 1184.0( תא)נ "עמ. )אין כדאיות כלכלית אובייקטיבית בהשקעה בשיפוץ

ניתן  ביום , יפו-א"מנהל הארנונה בעיריית ת' מ נ"המגרש המוצלח בע

לענין זה יש ללמוד מהתמונות (. www.lawdata.co.ilופורסם באתר , 0..2.0

כחלק משיפוץ  0..5פרוק הגג נעשה רק בשנת שצורפו לסיכומי המשיב כי 

, סרובו של בעל המבנה לבצע את ההשקעה הדרושה. ולפני כן היה תקין, הנכס

( א"ת)' הפ)לפקודת העיריות  .33לא יכול לשמש כסות להפעלת סעיף 

', כרך א, ארנונה עירונית פסקי דין) יפו-עיריית תא' ל נ"ראובן חסון ז, 2.254.0

העובדה שהבעלים הנוכחיים הסירו (. .05' עמ' וסטוביץ ואחבעריכת ר, ט"תשנ

אחרת בעל המבנה לא היה משפץ , את הגג מצביעה על כדאיות כלכלית בשיפוצו

 .אותו

יש להבחין בין העלות לצורך שיפוץ הבנין כדי לאפשר את השימוש בו לבין 

אינן חוות דעת המערערת (. ..2, שם, רוסטוביץ, 2154.5( חי)מ "עת. )שיפורו

הכללת מערכת מיזוג . והן מתייחסות לשיפורו, מבחינות בין שיפוץ הנכס ושיפורו

כמו כן . אוויר בשיפוצים מצביעה על כך כי מדובר בהתייחסות לשיפור מצב הנכס

המערערת ויתרה על חלק . מתייחסות חוות הדעת להפיכת הנכס לפרוייקט

רש הסמוך למבנה בה מסרה את המג, מחיבורי המים כחלק מעסקה כלכלית

בעוד שהעיריה לא ניתקה את התשתיות , כנגד תמורה שקיבלה לכך, לרוכש

 .מהמבנה

ועדת הערר קבעה כי המערערת מתנגדת להריסת המבנה וזמן מה לאחר מכן 

ובכך יש כדי להצביע על כך שהמבנה , מכרה אותו לחברה שמשפצת אותו כיום
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ולאחרונה , וד לייעוד מסחריהמערערת פעלה לשינוי הייע. היה ניתן לשיפוץ

מסרה אותו לחברה שהחלה לשפצו מתוך מטרה לבנות עליו מרכז קניות 

משמעות הדבר היא שהמבנה  ישאר "כפי שנקבע  על ידי וועדת הערר . ובילויים

או עד שהעירייה , את איזור התעשיה לשנים רבות" ויפאר", במצבו המוזנח

ע נוסף מעבר לשינוי שאיפשר "תבתתרצה ותשנה את עמדתה שלא לאשר שינוי 

 .לפי דרישת המערערת" ביג"בעבר מכירת הקרקע לחברת 

" סולומון מלק"אין לקבל את טענת המערערת כי מקרה זה דומה למקרה של  

ושברי , באותו מקרה דובר בגג הכולל חלקים שבורים עם חדירת גשמים(. שם)

יו מטוייחים והם ספגו הקירות לא ה, קונסטרוקציות הגג היו רקובות, אסבסט

 .דברים שלא היו במקרה זה, נוזלים

 . ניתן היה להשתמש בנכס בשימוש עצמי או למכרו, בנוסף לאפשרות להשכרה 
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 לא נמסרה הודעה על הפטור 

לפקודת העיריות מותנה במסירת הודעה על מצב הנכס וחל  .33הפטור לפי סעיף  .ג

הגישה השגה בשנת המס שקדמה בעוד שהמערערת לא , רק מיום מסירת ההודעה

ועל כן המועד המוקדם ביותר בו נמסרה ההודעה על , לשנת המס נשוא הערעור

נ "עמ) בו התקבלה השגת המערערת נשוא הדיון , 5..55.3פטור מארנונה הוא ביום 

מנהל הארנונה בעיירית ' נ' מ ואח"מהנדסים בע. ו.י.ר, 10.4.5( יפו –א "ת)

 .53.5( 5)5..5מח -תק, ראשון לציון

 לא נלוו חוות דעת או פרטים שניתן לראות  5..55.15לפניית המערערת מיום 

 בעקבות אותה הודעה . לפקודת העיריות .33בהם הודעה מתאימה לפי סעיף 

 ובכך ויתרה , תוקנו השומות והמערערת לא הגישה ערר על ההחלטה  בהשגה

 .לפקודת העיריות .33על טענתה לפטור לפי סעיף 

 

 /000ולא לשנת  0000יון מתיחס רק לשנת הד

אין לקבל את טענת המערערת בסיכומיה כי הפטור המבוקש מתייחס לתקופה  .ד

. בלבד 5..5הערעור מתייחס לשנת . 2..5לרבות שנת , ואילך 5..1.1שמיום 

 . 2..5לא הוגשה כל השגה בגין הנכס לשנת 

   

 דיון .0

 כללי . א

האם הרימה המערערת את נטל הראיה המוטל  השאלה העיקרית העומדת לדיון היא

נוסח ]לפקודת העיריות  .33עליה להוכיח כי התקיימו התנאים המזכים בפטור לפי סעיף 

 [. חדש

 :בסעיף זה נקבע

או שניזוק במידה , נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה"

ודעה על כך ימסור מחזיק הבנין ה, ואין יושבים בו, שאי אפשר לשבת בו

אין ; בכתב ועם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים

האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן פרעונם לפני 

 ."מסירת ההודעה
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שהבנין נהרס או שניזוק  -האחד . לאור האמור צריכים להתקיים שלושה תנאים לפטור

שנמסרה הודעה על  -והשלישי , שאין יושבים בו - השני, במידה שאי אפשר לשבת בו

 .כך

כי המבנה , יש להוכיח לאור החוק והפסיקה דלעיל, ביחס לתנאי הראשון הנוגע לעניננו

היינו שאין כדאיות , מן ההיבט הכלכלי,  ושלא ניתן לשבת בו, ניזוק מבחינה הנדסית

 . כלכלית לעשות בו שימוש

 . שלוש חוות דעת מומחהבמקרה זה הוצגו על ידי המערערת 

 5..13.0עולה שהוא ביקר במקום ביום  04.5חיים זיו מחודש ' מחוות הדעת של אינג

שלדבריו הינו מסרטן כאמור בתקנות הבטיחות בעבודה , ומצא שיש בו גג אסבסט

ולא ניתן יהיה להשכירו אלא , 18.5 –ה "התשמ( איסור עבודה בחומרים מסרטנים)

ולשם כך יש צורך במרישים נוספים נוסף , ו עשוי הגגלאחר החלפת החומר ממנ

 .יש צורך בשיפוצים נוספים, כמו כן. למרישים הקיימים לצורך החיפוי החדש של הגג

להודעת  1'נספח א)₪  5,528,2.2ל הינה של "עלות השיפוצים הנ, לפי הערכתו

 (. הערעור

לחוות הדעת הקודמת  ניתנה השלמה 5..11..5בחוות הדעת הנוספת של חיים זיו מיום 

שהוסיפה פירוט ביחס לתיקונים הנדרשים במערכות החשמל והתברואה של המבנה 

 . ומיזוג או צינונו

בקשר לכך נאמר בחוות הדעת שכדי להפעיל את המבנה כמבנה תעשיה או כמוקד 

ספרינקלרים וביוב , מים, אכסון לוגיסטי תוכננו בעבר מערכות אספקה של חשמל

ועלות הצינון הינה ₪  ....,5,250וכן שעלות המיזוג הינה , ₪ 815,.1,02שעלותם 

 (.להודעת הערעור' נספח א)₪  ...,.52

וטיפל בשיווק של , בנוסף הוגשה חוות דעת של שמואל עטיה שעסק בשיווק נכסים

 . בנושא נסיונות המערערת לשווק את המבנה נשוא הערר, באילת" ביג"פרויקט 

ומשלא נמצא , מבנים 3ה המערערת לסגור את מפעלה שכלל נאלצ ...5בשנת , לדבריו

לימים נמכר החלק החזיתי של המפעל . שוכר למבנים ניסתה למכור את המקרקעין

על , טרם גובשה עסקה כלשהי, בו נמצא המבנה, בעוד שלחלק האחורי, "ביג"לחברת 

 . אף נסיונות רבים למצוא שוכר למבנה במשך תקופה ארוכה

, "מרכז הפצה ושיווק"הציע למערערת להגדיל את שטח המבנה ולשווקו כהוא , במצב זה

 .שהיה באזור תעשיה, אך הנהלת העיר לא היתה מוכנה לשנות את ייעודו של המבנה

 .תעשיה או אחסון, כמו כן לא נמצא ביקוש למבנה ביעודו למלאכה
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וני גם חברת מי עדן ששכרה את המשרדים שבצמוד למבנה ושטח נוסף בחלקו הצפ

שהיתה קשורה לחברת מי , "ביג"עשתה כן במסגרת הסכמתה של המערערת למכור ל

 .את חלק המקרקעין, עדן

בעיקר בשל מערכת , כיום המבנה אינו ראוי לאכלוס מבחינה קונסטרוקטיבית ואקולוגית

 .החשמל שהינה מנותקת ומבוטלת וכן בשל גג האסבסט שאינו מאפשר את השכרתו

ובמצבו הנוכחי אינו בר , הדעת שיש למזג את המבנה או לצננו נאמר בחוות, כמו כן

 .השכרה לכל שימוש שהוא

תעשיה או , נאמר שבמציאות הקיימת אין כל ביקוש למבנים בייעוד של מלאכה, בנוסף

ובכל מקרה דמי השכירות שניתן יהיה , אחסנה באזור התעשיה הצפוני בו נמצא המבנה

ולאור זאת לא היתה כל כדאיות , ר"למ$  52ם לקבל לאחר השכרתו באופן מלא הינ

 (.להודעת הערעור' נספח ד)כלכלית לבצע את ההשקעה 

ונאמר שעל פי בדיקה שערכה , בתשובת המשיב להשגת המערערת צוין שנעשו מדידות

ואין מדובר בבנין שניזוק או , העיריה הנכסים אכן מוזנחים ואין בפתחיהם חלונות ודלתות

ועל כן , אלא בנכס שניתן לשפצו בעלות סבירה, אינו ראוי לשימושנהרס במידה כזו ש

 (.לתגובת המשיב' נספח ה)נדחית ההשגה 

טען המשיב כי מצבו של המבנה נגרם מהזנחה מכוונת של , בדיון בערר וועדת הערר

 .המערערת שלא השקיעה בתחזוקתו מאומה

ציג המערערת שמצבו נקבע כי הועדה מקבלת את טענת נ 2....5בהחלטת הועדה מיום 

של המבנה מחייב השקעות גדולות כדי להביאו למצב שניתן יהיה להשתמש בו 

שהעיריה לא שינתה את מצב תשתיות המים והביוב אל גבול המגרש אלא , ולהשכירו

וכן שהמבנה הגיע למצבו בגלל מחדליה של , שהמערערת הפסיקה להשתמש בהם

ולכן לא , שלמערערת לא היתה שליטה עליו המערערת ולא ניזוק כתוצאה מכוח חיצוני

 (. להודעת הערעור' נספח ה)לפקודת העיריות  .33חל על המבנה ופטור לפי סעיף 

בתשובת המשיב לערר טען המשיב שיש לדחות האמור בחוות דעת המערערת מחודש 

מהנימוקם שהתקנות אינן קובעות שאסבסט הינו חומר מסרטן ואינן מחייבות . 04.5

ולא צורפה חוות , אלא אם היא מצויה במצב המחייב לעשות כן, תקרת אסבסטהחלפת 

סותרת , ר מאותו מבנה עם אותה תקרת אסבסט"מ 512העובדה שהושכרו ; דעת על כך

המערערת עצמה פעלה במבנה בלי , אין חובה להתקנת מיזוג, את האמור בחוות דעת

יות של המבנה לא נותקו על ידי התשת,  ולא נטען שלא ניתן להשכירו ללא מיזוג, מזגן

ובה במידה שהתשתיות היו מנותקות נעשה הניתוק על ידי המערערת עצמה , העיריה

 . ואינה יכולה לזכות בפטור מסיבה זאת



 ועדת הערר לעניני ארנונה שליד עיריית אילת' מ נ"בלים בעסופריור כ  /4150( ש"ב)עמנ 

13 

, מבדיקה שנערכה על ידי העיריה נמצא כי המבנה אכן מוזנח ואין בפתחו חלונות ודלתות

 .הנכס בעלות סבירה וניתן לשפץ את, אך אין מדובר בנזק בלתי הפיך

שירותים ואחסנת שטחים לצרכי ציבור , מלאכה, ניתן להשתמש בנכס למטרות תעשיה

אין צורך להידרש לגובה דמי . כפי שנעשה לגבי חלקי המבנה שהושכרו, ומשרדים

כמו כן נעשה בפועל שימוש . השכירות שניתן לקבל וניתן לעשות בנכס גם שימוש עצמי

 .בחלקים מהמבנים

 .ות האמורות לא היתה המערערת זכאית לפטור המבוקשבנסיב

 .לא נמסרה הודעה מראש כך שהבנין ניזוק ועל זכאות לפטור, כמו כן

 

 מסקנות. ב

מעיון בחומר הראיות עולה שטענות המערערת היו מעוגנות בחוות דעת מומחים ולא 

יקה שעל פי בד, פרט לטענה כללית שלו, נסתרו בכל ראיה ממשית על ידי המשיב

 .שערכה העיריה אין מדובר בנכס שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש

מול חוות הדעת שהוגשו על ידי המערערת הן בועדת הערר והן בערעור זה מן הראוי 

, על ידי מי נעשו, היה שהמשיב יציג ביתר פירוט את הבדיקות שנעשו על ידי העיריה

תוך התיחסות , היו הממצאים בהם ומה, האם הבדיקות נעשו על ידי גורמים מקצועיים

 .לחוות הדעת שהוגשו על ידי המערערת בכל שלב בו הוגשו חוות הדעת

קביעת ועדת הערר שהיא מקבלת את טענת המערערת שמצבו של המבנה , יתר על כן

ויש בה , מחייב השקעות גדולות כדי להביאו למצב שניתן יהיה להשתמש בו ולהשכירו

טענת המשיב בועדת הערר שניתן לשפץ את הנכס בעלות כדי להצביע שלא נתקבלה 

 .סבירה

ועדת הערר דחתה את הערר בנימוק שהעיריה לא שינתה את מצב התשתיות אל גבול 

ולכן לא  חל על המבנה , המגרש כתוצאה מכוח חיצוני שלמערערת לא היתה שליטה עליו

 . לפקודת העיריות .33סעיף 

לפקודת  .33החלת הפטור מארנונה לפי סעיף נימוקים אלה אינם מצביעים על אי 

איך נגרמו הנזקים  -כאשר התנאים להחלת הפטור אינם מתיחסים לשאלה , העיריות

 .אם ניתוק התשתיות נעשה על ידי העיריה או על ידי גורם אחר -ואינם מתיחסים לשאלה

 העובדה שגרימת הנזק למבנה או הזנחתו נעשו על ידי המחזיק בנכס יכולה לשמש

אינדיקציה למצב של תכנון מס פיקטיבי או מלאכותי כאשר הדבר נעשה למטרת 

אך במקרה זה לא נסתרה טענת המערערת כי ניתוק , הימנעות ממס בלתי נאותה

, שהיה מחובר לאותן תשתיות" ביג"התשתיות נעשה במסגרת מכירת המבנה למרכז 
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לא ניתן לקבוע , כליתבכך יש כדי להצביע על כך שניתוק התשתיות נעשה למטרה כל

ולא ניתן לקבוע כי , שהדבר נעשה על מנת להימנע מתשלום הארנונה בדרך בלתי נאותה

המערערת לא חלקה על חבותה . כבר אז חשבה המערערת לבקש פטור מארנונה

 3..5אף שלגבי , 3..5-וב 5..5-ו, 1..5, ...5בתשלום ארנונה על אותו נכס בשנים 

לא הגישה ערר על החלטת , שהיתה זכאית לפטור שנטען בהשגה של המערערת 

 . המשיב שלא להעניק לה את הפטור

. אכן לא הובאה על ידי המערערת ראיה פוזיטיבית כי הגג היה הרוס, באשר למצב הגג

בענין זה התיחסה חוות הדעת של המערערת רק לכך שהגג הינו מסרטן בנימוק שהוא 

בעוד שטענת המערערת כי , ת הנטענותטענה שאינה מעוגנת בתקנו, עשוי מאסבסט

אך מנגד לא הובאה על ידי , הגג היה הרוס נטענה רק בערעור זה ולא נתמכה בכל ראיה

המשיב ראיה הנדסית או כלכלית שהיה בה כדי לסתור את מסקנות שני המומחים מטעם 

, המערערת מהן עולה שהמבנה ניזוק בצורה קשה ולא היתה כדאיות כלכלית לשיפוצו

 . כלול הסיבות שנזכרו  בחוות הדעתממ

והיא רק , 5..5אינה מלמדת דבר על מצבו בשנת  0..5העובדה שהגג הוחלף בשנת 

מלמדת שבדיעבד היה צורך בהחלפת הגג על מנת להתאים את המבנה לשימוש 

 .0..5שנעשה בו בשנת 

ומן , נראה לי שיש לקבוע כי המבנה ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, במצב האמור

, 5..5ההיבט האוביקטיבי ההנדסי והכלכלי לא ניתן היה לעשות בו שימוש סביר בשנת 

בעוד שהמשיב וועדת הערר לא השתיתו את , לפקודת העיריות .33כאמור בסעיף 

שהיה בה , מסקנתם בדבר אי קיום תנאי הפטור מארנונה על תשתית ראייתית נאותה

 . י לזכות אותה בפטורכדי לסתור את ראיות המערערת שהיה בהן כד

ניתן לקבוע שלא נעשה שימוש בנכס לאור העובדה שלא היתה שנויה במחלוקת , כמו כן

למעט בחלקים שהושכרו למי עדן במסגרת מכירת המבנים האחרים , שלא ישבו בנכס

בו לא נעשה כל שימוש , ובמצב זה יש מקום להתיחס לחלק הארי של הנכס, לחברת ביג

 .המתיחסות לעובדה שלא יושבים בו, לפטור מארנונהכממלא אחר הדרישה 

העובדה האמורה . הוא הדין ביחס לדרישת ההודעה על מצב הנכס כנכס המזכה בפטור

והיה בכך כדי למלא אחר , 3..5ובהשגה לשנת  5..5נטענה במפורש בהשגה בשנת 

 . 3..5תנאי זה לשנת 

אינני רואה , 2..5נת או גם לש, 5..5באשר לשאלה אם הערעור מתיחס רק לשנת 

ודי בכך שאציין שיש להניח , באשר שאלה זאת לא הועלתה בערעור, צורך להיזקק לכך

 . שהצדדים ינהגו בכל הענינים לרבות ענין זה כפי שמתחייב מתוצאות הדיון
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ואני קובע כי המערערת זכאית לפטור מארנונה לפי , אני מקבל את הערעור, לאור האמור

ואני , 5..5ביחס לנכס נשוא הערעור בשנת [ נוסח חדש]העיריות לפקודת  .33סעיף 

₪  ...,12ד בסך "ט עו"מחייב את המשיב לשלם למערערת הוצאות משפט ושכ

 .מ"בתוספת מע
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