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 זהר 
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 פסק דין

 מהות הבקשה . א

 

אחוזת : "להלן)מרכז מגורים לאוכלוסיה מבוגרת  -המשפט התבקש לסווג את חלקי הנכס -בית

לצורך תשלום , קיםבאותם חל" מחזיק"שאינם דירות מגורים ולקבוע מיהו ה, "(ראשונים

 .הארנונה

 עובדות רלוונטיות . ב

דירות המגורים . צ"היא שותפות רשומה המפעילה מרכז מגורים למבוגרים בראשל 1המבקשת 

 .מותאמות לדיירים עצמאיים תפקודית בריאותית ונפשית והם מנהלים בדירותיהם חיים רגילים

 .הם דיירים המתגוררים בדירות באחוזה 3-6המבקשים 

' אחוזת ראשונים רובינשטין נ 8959998א "ע)ת המשפט העליון קיבל את ערעורם של המבקשים בי

על פסק דינו של בית "( ד בערעור"פסה: "להלן) 1751' עמ, 1795, (1)3003על -תק ,עירית ראשון

ועל כן דירות " בית מגורים"אבות מהסוג שבמקרה שלפנינו מהווה  בקובעו כי בית, משפט זה

כמו כן נקבע כי הדיירים בדירות ". בית מגורים"המגורים והשטחים הנלווים להן ימוסו כ

 .בהן לצורך החיוב בארנונה" מחזיקים"המגורים הם ה

ווים בהכרח נראה לכאורה כי לא כל חלקיו של הנכס מה"ציין בית המשפט העליון כי , עם זאת

ולא בהכרח קיימת " בית מגורים"חלקים נלווים למהות המרכזית של הנכס ולמימוש תכליתו כ

זיקה בין היחידות השונות או איזו מהן לבין יחידות המגורים המהוות את התכלית המרכזית של 

" קמחזי"לפיכך הוחזר התיק לבית משפט זה על מנת שיתר חלקי הנכס יסווגו ויקבע מי ה, "הנכס

 .בהם לצורך תשלום הארנונה

ובה סיווגה את שטחי  1ד בערעור שומה למבקשת "צ הוציאה לאחר מתן פסה"עיריית ראשל

 .האחוזה שאינם דירות מגורים כשטחים מסחריים

 

 הפלוגתא בין הצדדים . ג

 

 :מכתבי הטענות עלתה הפלוגתא הבאה

באשר הם נלווים " בית מגורים"כ, שאינם דירות מגורים, האם יש לסווג את יתר חלקי הנכס 

 ?או שמא יש לסווג חלקים אלו או חלקם כשטחים מסחריים, ליחידות הדיור

 

 ד י ו ן . ד

 

 :בית המשפט העליון עמד בפסק הדין בערעור לעיל על העקרונות המנחים בשאלת סיווג הנכס
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 'תכליתי-מתקן רב'כאשר מדובר ב. השימוש הוא אחד המבחנים לסיווגו של נכס"

ייעשה הסיווג לפי , בעל שימושים מגוונים שניתן להפריד בין מתקניו השונים

דשנים וחומרים  164800, 1431890, 1900ץ "בג)השימוש והתכלית של כל חלק בנפרד 

באותו עניין הפריד בית (. 1) 193, 016)ד מו"פ, עיריית קרית אתא' מ נ"כימיים בע

שהיו כולם , ן תדלוק לבין מאזני גשרהמשפט לצרכי ארנונה בין משרדים לבין מתק

עירית ' מ נ"בע( ישראל)לקסן  8904220ץ "בג: והשוו)' תכליתי-מתקן רב'חלק מ

פסיקת בתי המשפט המחוזיים יישמה הלכה זו בקובעה כי ((. לא פורסם)' אילת ואח

' תכליתי-מתקן הרב'ופן שהפרדה כאמור תיעשה רק כאשר כל חלק ביש לפרשה בא

משמש למטרה שונה המוגדרת כסיווג נפרד וכי אין לפצל כל נכס המקיים מהות 

על מנת לסווג כל חלק וחלק , לנתחים קטנים טפלים ושוליים למהות העיקרית, אחת

 : הטעם לכך כפול. בנפרד לפי שימושו

 

: כגון, עלולה להביא לתוצאות על גבול האבסורד הרחבת ההלכה כאמור, ראשית

; שרותים וארכיון יחויב בשיעורי מס שונים לכל חלק, משרד שבו כלולים חדר מנוחה

הרחבה כזו עלולה להגדיל ולהאדיר את הסכסוכים והמחלוקות בין הפרט , שנית

-עיריית תל' מ נ"אולמי טקסידו ארועים ומסעדות בע( א"ת) 8921990פ "ה)והרשות 

' יפו נ-א"מנהל הארנונה בעיריית ת( א"ת) 800122ש "ע; (לא פורסם)יפו -אביב

מעשי ולא ניתן לצפות מן  אין זה, ואכן((. לא פורסם)מ "טחנות קמח ישראליות בע

הרשות המקומית לבחון ולערוך מעקב בדבר השימושים הנעשים בחלקים שונים של 

נכס הומוגני בעיקרו כאשר שימושים אלה עשויים להשתנות מעת לעת וכך גם 

 . היחידות שבו

 

מתי נאמר כי ביחידות שטח סמוכות נעשה שימוש שונה בכל , אם כן, השאלה היא. 9

ומתי נאמר שגם אם בכל אחת מיחידות אלה , מצדיק סיווג נפרדה, אחת מהן

משולבות פעילויות אלה זו בזו ותכליתן אחת ועל כן , מתרחשת אמנם פעילות שונה

, מבחן אחד הוא. לעניין זה הוצעו מספר מבחנים. אין מקום לפצלן לצורך הסיווג

. ל יחידה סמוכהבחינת קיומה של זיקה בין תכליתה של יחידה אחת לבין תכליתה ש

, נכס אחד ואילו בהעדר זיקה כזו' תכליתי-מתקן הרב'נראה ב, אם קיימת זיקה כזו

מנהל ' מ נ"אולפני צילום בע' פרג( א"ת) 893944ש "ע)הרי שכל יחידה תסווג בנפרד 

האם השימוש בחלק , מבחן אחר הוא((. לא פורסם) יפו-אביב-הארנונה בעירית תל

אגד  89020ש "ע)הכרחי למהות הארגון העיקרי בנכס ולמימוש תכליתו , ספציפי

ש "ע; (לא פורסם)עיריית דימונה ' מ נ"אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע

 (. לעיל 800122

 

יישום המבחנים האמורים הוביל את בתי המשפט המחוזיים להבחין בין אולפן 

ש את העובדים כחדר בין מרתף ששימ; (לעיל 893944ש "ע)צילום ובין מעבדה 

לא נערכה הבחנה בין , לעומת זאת(. לעיל 89020ש "ע)ספורט לבין יתר חלקי העסק 

; (לעיל 8921990פ "ה)שטחי עזר המשמשים אולמות אירועים ובין האולמות עצמם 

בין שטח הבנק ובין מחסן בקומת ; (לעיל 800122ש "ע)בין ממגורה ובין טחנת קמח 

ש "ע)המרתף המשמשת כארכיון לבין קומת המשרדים המשמשת את הנהלת המחוז 

 "((.לא פורסם)מנהל הארנונה ' מ נ"הבנק הבינלאומי הראשון בע( 'נצ) 890400
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 : מבחני עזר נוספים( לפסק הדין 13בסעיף )בהמשך מציין בית המשפט 

 

איזה ; איזה מהם יכולים להיחשב חלקים נלווים ליחידות המגורים ואיזה לא"...

האם רק את דיירי הנכס או שמא גם את הקהל הרחב ובאיזו , קהל נועדו הם לשרת

מידה טפלים הם ושוליים למהות העיקרית של הנכס או שהם עצמאיים ומנותקי 

 ".זיקה של ממש אליו

 

י הבעלים אינם מנתקים את הזיקה בין "בנכס נקבע כי תחזוקה וניהול ע" המחזיק"לעניין שאלת 

השאלה המרכזית שיש להידרש אליה בהקשר זה היא למי הזיקה . רים בדירותיהםהחזקת הדיי

 .הקרובה ביותר לנכס

 .כי נושא זה לא יידון בנפרד בקשר עם כל חלק וחלק, כבר בשלב זה יוער

" מוחזק"אינני מוצאת כי קיים חלק בנכס שאיננו דירת מגורים ואשר ניתן לקבוע לגביו כי הוא 

המבקשים לא העלו טענה בדבר החזקתם של . ם הם בני רשות בשטחים אלוהדיירי, י הדיירים"ע

 .דיירי האחוזה באיזשהו חלק  מחלקי הנכס שאיננו דירת מגורים

 

בתי . לעמדת המבקשים כל השטחים נועדו לשרת את אוכלוסייתה המבוגרת של אחוזת ראשונים

ויות חברתיות המהווים  אבות מספקים כיום לא רק שירותי מגורים אלא גם שירותים ופעיל

המחוקק . ומשכך שטחים אלו הנם חלק בלתי ניפרד, בעבור אוכלוסייה זו את חיי הקהילה שלהם

י סיווג "ע" דלת אחורית"חפץ להקל על מיסוי בית אבות והעירייה מטילה למעשה חיובים ב

בשיעור  שטחים שם כבעלי שימושים מסחריים בנפרד מבית המגורים באופן המטיל חיוב ארנונה

 ".בית מגורים"גבוה יותר מאשר אילו הם הוגדרו כ

הגישה . כל החלקים נשוא הבקשה דנן נפרדים מדירות המגורים ונבדלים מהן, לעמדת המשיבה

י אחוזת ראשונים ואיננה חופשית לדיירים להבדיל "למרבית שטחים אלו מוגבלת ומוסדרת ע

אשונים לדיירים קובע כי קיימים שטחים גם הסכם ההתקשרות בין אחוזת ר, מדירות המגורים

 .לשימושים כלליים

 

 

 :נבחן עתה את חלקי הנכס

 

 חצר8קרקע תפוסה

 

ד "לא חויב לפני שניתן פסה" קרקע תפוסה"לטענת המבקשים השטח שמבקשת העירייה לחייב כ

יר עבור דיירי הבית והם יוצאים לחצר זו על מנת לטייל ולשאוף או חצרשטח זה מהווה . בערעור

 .כי חצר בבית מגורים אינה מחויבת בתשלום ארנונה, עוד טוענים המשיבה. צח

 .קרקע זו נמצאת מול שטח הקפיטריה ומצויים בה שולחנות וכסאות ישיבה, לטענת המשיבה

 .נראים בחלקה זו שני שולחנות ומספר כסאות ליד כל שולחן(  8109ת)בתמונה שצירפו המבקשים 
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נראה כי , ('נספח ב)המדידה שצרפה המשיבה להודעת השומה מטעמה  ובתשריטי 8109מעיון בת

בתשריט המדידה  מצוין כי , מקיף חלקים נכבדים בקומת הכניסה" קרקע תפוסה"השטח הנקרא 

שחלקה הארי של קרקע זו אינו מצוי מול , מכאן. ר"מ 3,610.95שטחה של הקרקע התפוסה הוא 

השטח הקרוב לקפיטריה הוא ; היפכא מסתבראאלא , שטח הקפיטריה כפי שגורסת המשיבה

גם טענתה של . י המשיבה"כפי שכונתה ע" הקרקע התפוסה"שטח קטן יחסית לשטח הכולל של 

המשיבה כי השימוש בשטח זה יש בו תועלת כלכלית איננו מתיישב עם העובדה כי מצויים רק שני 

, זאת ועוד. אין מאומה" ליתתועלת כלכ"שלהם ול, שולחנות ומספר מועט של כסאות מסביב להם

מר גבאי , "חצר"בתשריט המדידה מתוארת הקרקע התפוסה המופיעה בצד ימין בתשריט כ

ולא במונח " חצר"שהעיד מטעם המבקשים לא ידע להסביר מדוע השתמש המודד בתשריט במונח 

, שיםנוטה הכף לגרסתם של המבק, לאור האמור עד כה(. לפרוטוקול 33' עמ' ר" )קרקע תפוסה"

 . ואין לחייבה בתשלום ארנונה, המדובר הוא לכל היותר בחצר, דהיינו

יצוין כי העובדה שהגישה לחלקה זו הינה משטחי הקפיטריה אינה מעלה או מורידה לעניין היותה 

הדבר דומה לבניין בעל קומות כאשר הגישה אל החצר היא מן הלובי , אם לאו" חצר"של חלקה זו 

ם לא ייחשב שטח זה כחצר בעבור הדיירים המתגוררים בקומה השניה או כלו, של הבניין בלבד

 .את מהותה של החלקה אנו למדים מהשימוש שנעשה בה ולא רק ממיקומה? השלישית

 

 שטחי הלובי והמעברים

 

נושא זה לא יידון מאחר והמשיבה הסכימה כי שטח זה ישויך לשטחי , באשר ללובי הכניסה

 . המגורים כשטח משותף

  –ר ללובי הקומה הראשונה באש

לטענת המשיבה המדובר הוא בלובי של קומה מסחרית והשימוש למטרת מעבר לשטחי המגורים 

 . הנו שימוש טפל לשימוש העיקרי שהינו מעבר לשימוש בשטחים המסחריים

להלן עדותו של  דירות מגורים 16בקומה זו נמצאים תיבות הדואר וגם . טענה זו אינה מקובלת עלי

 :בהקשר זה( לפרוטוקול 9' בעמ)רובינשטיין  מר

 

אם אני רוצה אני יכול לעולם , תאשר לי שאם אני דייר שגר בקומה החמישית. ש"

 . להכנס ללובי ולעלות לדירה שלי,  לאותה קומה, לא להגיע לקומה הראשונה

תיבות הדואר נמצאות בקומה , למשל שדייר שרוצה לקחת דואר, זה לא נכון. ת

בן אדם יכול להסתגר .  יכול, ייר שרוצה לטייל בבטחה ולנשום אויר צחד. הזאת

יש , את הבריכה, אבל לבן אדם יש שם את תיבות הדואר, בדירתו לתמיד ולא לצאת

דירות מגורים  16יש  דיירים ב .  לו ללכת לנשום אויר צח וגם לשבת בלובי של הבנין

מטבע הדברים משתמשים  שאותם דיירים גרים בקומה הזאת כך שהם 330מתוך 

 ." בה

 

תו של גם מעדו. בעבור הדיירים המתגוררים בקומה זו השימוש בלובי זה איננו שימוש טפל, משכך

עולה כי השימוש בלובי זה אינו שימוש טפל שהרי דייר שנמצא ( לפרוטוקול 39' עמ)מר גבאי 

ורוצה להגיע לבית המגורים ישתמש במעליות , או בחצר כפי שקבעתי לעיל" קרקע התפוסה"ב

 . שנמצאות בלובי שבקומה הראשונה
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מטעמים אלו יש . ארנונהלכן אני קובעת שלובי הקומה הראשונה גם הוא יהיה פטור מתשלום 

 .לפטור מתשלום הארנונה גם את המעברים שבקומה הראשונה

 

 האגף הסיעודי

 

כפי , "בית חולים"ד בערעור כ"האגף הסיעודי לא מוסה לפני שניתן פסה, לטענת המבקשים

המבקשים טוענים כי לא קיימים בארץ בתי אבות המספקים . שמבקשת המשיבה למסותו כעת

תעודת רישום בית חולים שניתנה , "בתי חולים"ים הממוסים לצרכי ארנונה כשירותים סיעודי

ואין בכך להפוך את האגף הסיעודי , 1970י דרישת פקודת בריאות העם "ניתנה לה עפ 1למבקשת 

 ". בית חולים"ל

 .אינני מקבלת את עמדת המבקשים

מחלקה סיעודית בעיר  באשר לסיווגים של בתי אבות אחרים העיד מנהל הארנונה כי כל, ראשית

 (.לפרוטוקול 36 -ו 831 עמ' ר" )בית חולים"מחוייבת כ

ענפי הרפואה שאחוזת ( 8301נ)על פי תעודת הרישום של בית חולים מטעם משרד הבריאות 

ההיתר . סיעודית מורכבת ותשושי נפש, גריאטריה סיעודית: ראשונים מורשית לעסוק בהם הינם

 . חלקה הסיעודית מתפקדת כבית חולים של ממשלעסוק בענפים אלו מעיד כי המ

 

טוענים המבקשים בנוסף כי יש לשים דגש על השימוש הנעשה בפועל ולא על סממנים חיצוניים של 

 800111 עשכדי לסמוך טענתם הם מביאים כאסמכתא את "(. בית חולים)"המחלקה כדוגמת שם 

(. לסיכומיהם' צורף כנספח ב, לא פורסם) מנהל הארנונה של עיריית נס ציונה' מ נ"בית פנחס בע

 . אינני מקבלת טענה זו

המבקשים הגישו ערעור לבית המשפט העליון בו ביקשו כי אחוזת ראשונים תוגדר כבית מגורים 

עצמאותם של הדיירים בדירות  –לצורכי ארנונה תוך שהם מדגישים את אופיה של האחוזה 

בית המשפט העליון קיבל את ערעורם וקבע ". רגיל"המגורים ואת השוני של האחוזה מבית אבות 

ככל " בית מגורים"מהסוג שבו מדובר במקרה דנן מהווה להלכה ולמעשה " בית אבות""כי 

ף נפרד ובלתי אופיו של האגף הסיעודי כאג, משכך" …שהדבר נוגע לדירות המגורים שבפרוייקט

 . תלוי מתחדד לאור קביעה זו וגם לאור הענפים שהורשה האגף הסיעודי לעסוק בהם

פסק הדין בעניין , מסוימיםשבו ניתנים שירותים רפואיים  בבית אבותשונה הדבר באם דובר 

 .פנחס שלעיל שונה מענייננו

 :על מנת לעמוד על השוני נצטט את דברי בית המשפט בהקשר זה

 

המתגוררים דרך קבע ומקבלים , כולם קשישים, ר על קבוצה של דייריםמדוב"..

ברם …על שירותים אלו יש פיקוח ממשרד הבריאות. שירותים רפואיים מסויימים

אין בשירותים אלו בכדי לעבור את קו הגבול החמקמק בין הסווג כבית אבות לסווג 

 " …לצורכי ארנונה, כבית חולים סיעודי

 : וגם

 "הם מועברים לבית חולים, ם זקוקים לטיפול רפואי של ממשכאשר הדיירי"

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%20117/00
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מדגישות את השוני בין מקרה זה , מילים אלו שדווקא אותם בחרו המבקשים לצטט מפסק הדין

 ; במקרה שלפנינו אין עסקינן בבית אבות במובן הרגיל. למקרה שלפנינו

בעוד שבעניין , "בית אבות"של המבקשים על פיה אחוזת ראשונים הנה " חדשה"מפליאה גישתם ה

ולפיכך הגיוני כי בנוסף למגורים  סיעודיים בלבדבית פנחס דובר במוסד בו מאושפזים קשישים 

כאשר הדיירים זקוקים לטיפול רפואי של ממש . קיימת גם השגחה מוגברת וטיפול רפואי שוטף

וק בענפים שאינם במקרה שלפנינו המדובר באגף סיעודי עם היתר לעס. מועברים לבית חוליםהם 

 . המדובר בפעילות סיעודית של ממש, אלא הרבה מעבר לכך" שירותים רפואיים מסוימים"בגדר 

גם לא קיימת זיקה ישירה בין האגף הסיעודי לתפקוד האחוזה ככלל וזאת לאור אופיו , למעשה

 .עצמאיתשל המקום המשמש כבית דירות לאוכלוסיה מבוגרת 

ם פציינטים שאינם דיירי אחוזת ראשונים יכולים לקבל שירות אם נוסיף לכך את העובדה שג

מר תמיר מטעם המבקשים העיד שלמחלקה הסיעודית מתקבלים )באגף הסיעודי של האחוזה 

ושהאגף הסיעודי מנוהל (. לפרוטוקול 3' עמ' ר –קליינטים הן מאחוזת ראשונים והן מחוץ לה 

מסקנה המתבקשת היא כי זוהי יחידה נפרדת אזי ה, בנפרד מפרויקט המגורים באחוזת ראשונים

באשר היא יכולה להתקיים אף אם תחדל פעילותה של " בית חולים"ועצמאית ויש לסווגה כ

 . אחוזת ראשונים

 

 חדר אוכל 

 

 . בחדר האוכל מוגשות ארוחות צהריים בלבד ובימי שישי ארוחת ערב

שכן זהו האולם הגדול , חוזהבמתחם זה מתבצעות פעולות חברתיות ותרבותיות של דיירי הא

 .שיכול לארח את כל דיירי האחוזה, ביותר באחוזה

, הארוחות נמכרות בתשלום וגם מי שאינו דייר באחוזה רשאי לרכוש ארוחות, לטענת המשיבה

 .המבקשים לא הוכיחו כי זהו עיקר השימוש בחדר זה, באשר לפעילות התרבותית

ציוד תאורה והגברה המשמשים את , ממוקמים במהמר רובינשטיין ציין בתצהירו שבשטח זה 

תמונות של חדר האוכל   - 8105ת -ו 8109לתצהירו וגם ת 13סעיף ' ר)הדיירים בפעילות התרבותית 

 (.  בהם נראית במה וציוד תאורה והגברה

לעניין זה אציין כי . כמו כן ציין מר רובינשטיין במפורש כי המקום אינו פתוח לציבור הרחב

, ו נשאל מר תמיר אם כל מי שנמצא באחוזה רשאי לאכול בתשלום ועל כך השיב בחיובבחקירת

 . מכאן הסיקה המשיבה כי חדר האוכל פתוח בפני הציבור הרחב

כי חדר האוכל פתוח גם ( 3סעיף )אני מקבלת את גרסת המבקשים שהבהירו בסיכומי התשובה 

  .מכאן כנראה תשובתו של מר תמיר, בפני עובדי האחוזה

הן )אומנם הארוחות בחדר האוכל מוגשות בתשלום . הכף נוטה לטובתם של המבקשים

על אף עצמאותם של הדיירים . זה מבית המגורים" איבר"אך נראה שלא ניתן לנתק ( מסובסדות

אין לשכוח שמדובר באוכלוסיה מבוגרת ולכן שירותי הסעדה הם שירותים חיוניים ומבורכים 

לשירותים אלו זיקה למהות העיקרית ; ככל שהדבר נוגע לדאגה ולמזוןשבאים להקל על הדיירים 

מחד הם  –של האחוזה כמקום מגורים לאוכלוסיה מבוגרת ולאורח חייהם של הדיירים באחוזה 

הגם שהם , עצמאיים ויכולים לבשל בדירתם ומאידך ניתנים להם שירותים שיכולים לסייע להם
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בית "ולא " בית מגורים"המקום שהרי הוא במתכונת של עניין שמתיישב עם אופיו של , בתשלום

 .רגיל בו ניתנים מראש כל השירותים בעבור תשלום כולל" אבות

הדיירים . מקובלת עלי גם עמדתם של המבקשים כי חדר אוכל זה איננו מתנהג כמסעדה רגילה

 ספק אם חדר אוכל כזה שגם; רשאים לשהות בחדר האוכל אף אם אינם רוכשים ארוחות

אם קהל חיצון , ספק נוסף בעיני. ארוחותיו מסובסדות יוכל להתקיים במנותק מפעילות האחוזה

 . יעדיף לסעוד ארוחת צהרים דווקא שם( שאינו מבקר מי מהמתגוררים שם)לאחוזה 

לסיכום יאמר שגם שירותי ההסעדה וגם הפעילות החברתית המתבצעת אינם טפלים ושוליים 

הם עיקריים וחיוניים ולא ניתן , נהפוך הוא, ים לאוכלוסיה מבוגרתלמהות האחוזה כמקום מגור

 .לנתקם מפעילות האחוזה

 .המטבח המשמש להכנת דברי המזון יסווג ביחד עם חדר האוכל כחלק בלתי ניפרד ממנו

 . אין לסווג שטחים אלה כשטחים מסחריים, לכן

 

 המזנון

 

אין בידי לקבל את טענת המבקשים כי . ההפעילות היחידה בשטח זה היא ממכר מוצרי מזון ושתי

עסק זה הוא טפל לפעילות האחוזה והוא אינו . גם במזנון המוצרים נמכרים במחירים מסובסדים

המזנון פתוח בפני הציבור הרחב ואינו בעל מאפיין המייחד . חיוני לאור קיומו של חדר האוכל

 .אותו לצרכי האחוזה

 . וג כשטח מסחרישאת המזנון יש לסו, הפועל היוצא הוא

 

 קפיטריה

  

כמו כן ; לטענת המשיבה שטח זה נלווה למזנון והפעילות החברתית המתבצעת בה הנה שולית

 .הפעילות מתבצעת בחלק קטן יחסית משטח הקפיטריה

. ביליארד, משחקי קלפים: לטענת המבקשים זהו מקום מפגש חברתי שיש בו פעילות רבה

יוער כי בתמונה לא . נראים דיירי הבית בפעילותם החברתית בה( 8109ת)המבקשים צירפו תמונה 

בנוסף טוענים . נראים דברי מאכל או שתייה כלשהם ליד אף אחד מי מבין היושבים בקפיטריה

 . המבקשים כי לעיתים נערכות בשטח זה מסיבות ריקודים

 לרובהקפיטריה משמשת את הדיירים . ממכלול העובדות עולה שהכף נוטה לטובת המבקשים

דיירים אלו אינם דיירים ; פעילות חברתית חשובה מאוד לדיירי האחוזה. לפעילות חברתית

ומשכך טעם עיקרי להצטרפותם של הדיירים לאחוזה " בית אבות רגיל"סיעודיים והאחוזה איננה 

 .הוא קיומה של מסגרת חברתית

 . לכן אני קובעת כי שטח זה יסווג כשטח נלווה לדירות המגורים

שאת הזיקה של השטחים השונים באחוזה אנו בוחנים ביחס למהות האחוזה כבית מגורים , שנדגי

 .לאוכלוסיה מבוגרת בעל אופי מיוחד ולא ביחס לבית אבות רגיל

 

 ברביקיו
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 "(. קרקע תפוסה"י המשיבה "כפי שהוגדרה ע)מבנה הברבקיו ממוקם בחצר 

' בעמ)מר רובינשטיין העיד בחקירתו . יבהכפי שטוענת המש" עסק"אינני סבורה כי המדובר הוא ב

כאשר התשלום שנגבה באירועים אלו " ברביקיו"כי פעמיים בשנה משמש המתקן ל( לפרוטוקול 5

 . הוא בעבור עלות האוכל בלבד

מתפרש על שטח ( )ר"מ 1,599.13ששטחה הוא )גם לפי התשריט מבנה הברביקיו הממוקם בחצר 

לנתחים קטנים טפלים ושוליים "נה זה היא בבחינת פיצול ההתייחסות למב(. ר"מ 38.83)קטן 

הברביקיו ממוקם בחצר שמהווה רוב הזמן מקום בו הדיירים  יוצאים אליו על ". למהות העיקרית

מנת לשאוף אוויר צח הוא חלק שולי מהחצר בכלל וכפי שצוטט לעיל פיצול זה עלול להביא 

 .לתוצאות על גבול האבסורד

 . אלא כשטח שנלווה לבית, וג את הברביקיו כשטח מסחריכן אין לסו-אשר על

 

 משרדים

 

משמשים לניהול הבית ולמתן מענה ( 31סעיף )משרדי הבית כפי שמפרט מר רובינשטיין בתצהירו 

משרדים אלו הם אכן חלק חיוני וחשוב מדירות המגורים ועל כן יסווג . לפניות ולצרכי הדיירים

רי אילו לא נזקקו הדיירים לשירותים אלו היו בוחרים אולי שה, כשטח נלווה לדירות המגורים

 .ולא באחוזת ראשונים, לגור בשכונה שבה מרוכזת אוכלוסיה מבוגרת למשל

שיווק ופרסום קבלת לקוחות וניהול , משרדי השיווק לעומת זאת משמשים להנהלת חשבונות

כפי שמודים המבקשים ) יגראלמשרדים אלו אינם חלק אינט, (לפרוטוקול 9 –ו  3' עמ' ר)הבניין 

. לבית המגורים ואינם משמשים את דיירי האחוזה( לסיכומיהם 93סעיף ' ר –עצמם בחצי פה 

 .לצרכי ארנונה" משרדים"משכך הם יסווגו כ

 

 מרפאה

 

' ר)המרפאה משרתת את הדיירים בלבד . הטיפול שמקבלים הדיירים במרפאה הוא טיפול שגרתי

עם זאת , בעבור שירותים מסוימים הדיירים נדרשים לשלם בנפרד(. יןלתצהיר רובינשטי 33סעיף 

העיד מר תמיר כי נדירים המקרים בהם מתקבל תשלום נוסף והתשלום הוא בעבור פעולה חריגה 

 (.  לפרוטוקול 7' עמ' ר)

קיומו של סעיף בהסכם עם דיירי הבניין לפיו רשאית אחוזת . עמדת המשיבה איננה מקובלת עלי

במובן " בית אבות"האחוזה אינה . לגבות תשלום אינו הופך את המרפאה לשטח מסחרי ראשונים

אם  –אך דווקא התשלום , וחלק מן השירותים הניתנים לדיירים ניתנים להם בתשלום, הרגיל

מדגיש כי אין עסקינן בשטח , כשמדובר במחיר מסובסד ואם כשמדובר בתשלום לעיתים נדירות

קיומה של מרפאה . ישב עם אופייה של האחוזה כמוסד יוקרתיאלא בתשלום שמתי, מסחרי

כאן ; "מותרות"במוסד בו מתגוררת אוכלוסיה מבוגרת הוא מחויב המציאות ואיננו בגדר 

 .שקיימת זיקה ישירה בין מרפאה למגורי אוכלוסיה מבוגרת

 

 חדרי ההרצאות וחדרי החוגים
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בתי ספר "וחדר החוגים סווג כ" ירועיםאולם א"י המשיבה כ"חדר ההרצאות של האחוזה סווג ע

 ". ללימוד מקצועות

מר רובינשטיין מטעם המבקשים הצהיר שבחדרי החוגים מועברים חוגים ביצירה ומלאכה לדיירי 

' ר)בעבור עלות החומרים , הבית בלבד ורק בעבור חוגים בודדים הם משלמים תשלום נוסף

 (. לפרוטוקול 5' לתצהירו ועמ 35-39סעיפים 

גם חדר זה משמש . צפייה בטלויזיה ושמיעת הרצאות: ר ההרצאות משמש למפגשים חברתייםחד

 (. לתצהיר רובינשטיין 31-33סעיפים )את דיירי האחוזה בלבד 

יש להם קיום עצמאי וחלק , חדרי החוגים אינם חיוניים לשטח המגורים, לטענת המשיבה

בתי "לצו הארנונה הכולל  3.9ם לסעיף לכן יש לסווגם בהתא; מהחוגים ניתנים בתשלום מיוחד

 ...".מעונות יום פרטיים לקשישים, בתי הבראה, ספר ללימוד מקצועות מכל סוג שהוא

באשר לאולם האירועים טוענת המשיבה כי זהו שטח בעל אופי מסחרי שהרי הוא משמש לעריכת 

 .אירועים על ידי אנשים חיצוניים בתשלום

 :כדלקמן( לפרוטוקול 5' עמ) לעניין זה העיד מר רובינטשיין

 

, בעבר אפשרתם לגורמים חיצוניים לעשות שימוש בחלקים שונים בחדר האוכל. ש"

 . 'חדרי אירועים כאלה ואח

, 2000ו  2004ואני יכול להגיד שבדקתי לגבי שנת , אם קורה. זה כמעט ולא קורה. ת

יש להם , זכירוגם הגורמים החיצונים שאתה מ, מדובר על מקרים אולי אחת לחודש

ועד ,  לדוגמא עיריית ראשון לציון שמבקשת לערוך את ישיבת מועצת העיר, זיקה

מדובר על משפחות של ,  השכונה שמבקש לעשות יזכור ביום הזיכרון לחללי השכונה

 . בר מצווה בבית הכנסת, דיירים שבאות לחגוג ליקיריהם

 ?וםזכור לך שהיו מקרים כאלה שהשכרתם את השטחים בתשל. ש

התשלום הוא עבור הוצאות שנגרמות . אנו לא משכירים את השטחים בתשלום. ת

 ".קרי מזון, כתוצאה מאירוח

 

בתי "ואת חדרי החוגים כ" אולם אירועים"המשיבה הרחיקה לכת בסווגה את חדר ההרצאות כ

 . מהאמור לעיל עולה כי שטחים אלו אינם בעלי אופי מסחרי". ספר למקצועות

עליהם מתבקשת להסתמך המשיבה " סממנים המסחריים"עולה כי ה, ינשטייןמעדות מר רוב

 .  אינם משכנעים

זהו עוד שירות במסגרת הפעילות החברתית , "מעון יום פרטי לקשישים"חדרי החוגים אינם בגדר 

שמצטרף לשאר השירותים שמטרתם להוות מסגרת חברתית , שמעניקה האחוזה לדייריה

 .כבר עמדתי על כך לעיל" תשלום"הבאשר לסוגיית . לדיירים

לפעילויות המתקיימות בחדרים אלו זיקה לתכלית המגורים שהרי תכלית המגורים במקרה דנן 

אוכלוסיה , חדרים אלו מותאמים לאורח חייהם של דיירי האחוזה. איננה רק מקום מגורים

בה עיקרית י האחוזה היא סי"לא סיעודית אשר מסגרת חברתית כמו זו המוצעת ע, מבוגרת

 .לבחירתם להתגורר באחוזה

 . כן אין לסווג את חדרי ההרצאות והחוגים כשטחים מסחריים-אשר על
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 בריכה 

 

' ר)הבריכה משמשת את דיירי האחוזה בלבד והם לא משלמים בעבור השימוש בה תשלום נוסף 

 (. לתצהירו של מר רובינטשיין 38סעיף 

 . דבר שכרוך בתשלום, שים שימוש בבריכהלטענת המשיבה גורמי חוץ עושים דווקא עו

היה מר צבי , מי שמסר את המידע למר גבאי מטעם המשיבה, המשיבה לא הוכיחה את טענתה זו

 . הנדל אשר לא הובא להעיד בפני בית המשפט

המטרה לאפשר לדייריה , קרי, באחוזה למטרת המגוריםסיווג הבריכה יעשה בהתאם לזיקתה 

התרבותית המשפחתית ובכלל במקום , רכז את כל פעילותם החברתיתל, המבוגרים של האחוזה

יש לסווגה כשטח נלווה , מאחר והשימוש בבריכה עונה על מטרה זו. הוא מקום מגוריהם, אחד

 . לדירות המגורים

באשר , מה גם שסוגיית התשלום אינה מהווה גורם לבחינת הזיקה של מתקן זה למטרת המגורים 

גין השימוש בבריכה והם נהנים משירותיה כחלק אינטגרלי ממערך הדיירים לא משלמים ב

 .השירותים הכללי של האחוזה

 

 חדר כושר ומלתחות

 

היתר השימוש . בתשלום, האחוזה מאפשרת שימוש בחדר הכושר ובמלתחות גם למנויים חיצוניים

ם עצמאי המעיד כי לחדר הכושר קיו, במתקן זה לציבור הרחב בתשלום הנו סממן מסחרי מובהק

 . משלו והוא יכול להתקיים במנותק מן האחוזה

 .אשר על כן יש לסווג את חדר הכושר כשטח מסחרי

בקשה להכיר בכך שאם תגביל את השימוש לדיירי האחוזה בלבד אזי יוכר  1יצוין שהמבקשת 

יש לסווג שטח זה כשטח , באם תנהג כך המבקשת בעתיד. השטח כשטח נלווה לדירות המגורים

ה לדירות המגורים שהרי אז יאבד שטח זה את אופיו המסחרי וישמש רק כמתקן נוסף נלוו

 .לרווחת הדיירים

 . השטח יסווג כשטח מסחרי, -כשהתנהגותה עדיין בלתי ידועה, בשלב זה

 

 

 מועד תחילת החיוב

 

השומה שהוצאה למבקשת הוצאה לאחר מתן פסק הדין בערעור בבית המשפט העליון ובה סווגו 

ואילו יתר חלקי הנכס סווגו " בית דירות"המגורים כפי שהורה בית המשפט העליון כשטחי 

לאור קביעתי לעיל יש לתקן השומה ככל שהיא נוגעת לשטחים שאינם דירות . כשטחים מסחריים

הן , דהיינו, התיקון יעשה רטרואקטיבית כך שהחיוב יחול על כל חלקי הנכס מאותו מועד. מגורים

ורים והשטחים הנלווים אליהן והן ביחס למזנון והאגף הסיעודי שסווגו ביחס לדירות המג

 .כשטחים מסחריים
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 סוף דבר . ה

 

, "ברביקיו"ה, הקפיטריה, חדר האוכל, אני קובעת שהחצר הלובי והמעברים, לאור האמור לעיל

ים הבריכה וחדר הכושר יסווגו כשטחים נלוו, חדרי החוגים, חדר ההרצאות, המרפאה, המשרדים

 .לדירות המגורים ואילו האגף הסיעוד והמזנון יסווגו כשטחים מסחריים כפי שסיווגה המשיבה

 

מ למבקשים וכן את הוצאות המשפט אותן "מע+ ₪  38,000ד בגובה של "ט עו"המשיבה תשלם שכ

 .ישום הרשם

 .סכומים אלו ישאו ריבית והצמדה כדין מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל

 

 . בהיעדר, 11810806ום ניתן הי

 .כ הצדדים"ד זה לב"המזכירות תמציא עותק פס
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