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 המערערים ד רענן בשן"כ עוה"י ב"ע 

  
 נ ג ד  

 

 

  באמצעות מנהל הארנונה, עיריית חדרה 

 המשיבה   

 

 ד רענן בשן"עו, השלמת טיעון בערעור על החלטת ועדת ערר: כתבי טענות

 ד רענן בשן"עו, ערעור על החלטת ועדת ערר: כתבי טענות

 

 :רציו-מיני

 חוב ארנונה –ארנונה  –מסים * 

 מחזיק בנכס מקרקעין –ארנונה  –מסים * 

 מיסוי רטרואקטיבי –הטלתם  –מסים * 

 ערעור –ארנונה  –מסים * 

 ארנונה-עיריות –רשויות מקומיות * 

 מטרתה –ארנונה  –רשויות מקומיות * 

שחולקו לשני מגרשים עליהם בנו את , הם בעלים במשותף של מקרקעין בחדרה, רים ובנםהמערע
סיימו המערערים את בניית הדירות ופנו לעירייה לקבל אישור בדבר היעדר  1....1.0ביום . בתיהם
וכי העיריה , .....1 -להפתעתם גילו כי העיריה דורשת מהם תשלום בגין חוב ארנונה החל מ. חובות
המערערים סברו כי לא . 4לדרוש תשלום ארנונה ולחייבם בתשלום מיום בו הוצא לדירות טופס החלה 

לדירות עוד בטרם היו  4וטענו כי קיבלו טופס , 1....1.0היה מקום לחייבם בתשלומי ארנונה לפני 
ם אך העררי, ומשזו נדחתה עררו לועדת הערר, לפיכך הגישו השגה לעירייה. הדירות ראויות למגורים

הדיון נסב אודות מועד תחילת החיוב בארנונה לנכס חדש ותוקפו של החיוב . מכאן הערעורים. נדחו
 .הרטרואקטיבי

http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/mm06000309-kt.doc
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 :המשפט לעניינים מינהליים דחה את הערעורים ופסק כי-בית

המשפט בחנו את השאלה לפי -בשאלת תחילתו של בנין נמצא כי בתי -מהו המועד לתחילת החיוב 
מועד תחילת  -מבחן מעשי ; 4הוצאת תעודת גמר או קבלת טופס  -ן פורמלי מבח: שלושה מבחנים
המשפט ביכרו את -בתי. מועד היות הבנין ראוי לשימוש לייעודו -מבחן פונקציונלי ; השימוש בפועל

המחייב הכרעה עובדתית בכל מקרה במסגרתו נדרש איזון בין כל הנתונים , המבחן הפונקציונלי
 .הנכס הרלוונטיים בדבר מצב

, המבחנים הפורמליים. לצורך תחילת החיוב בארנונה לפי מבחן פונקציונלי" בנין"נכס חדש ייחשב כ
עם זאת ניתן במרבית המקרים לראות במועד . משמשים כמבחני עזר בלבד, 4לרבות מועד קבלת טופס 

לשכנע כי  המעבירה את הנטל על החייב בארנונה, כראיה לכאורה שנכס ראוי לשימוש 4קבלת טופס 
 .למרות קבלת הטופס המבנה אינו ראוי לשימוש

מהווה סוף פסוק ונמנעה מלבחון את  4ברי כי טעתה הוועדה כאשר הניחה כי קבלת טופס , לפיכך
ניתן היה להחזיר את הדיון לוועדת . טענות המערערים לענין נסיבות המקרה ומצבו הפיסי של הנכס

ש "שהרי בערעור על החלטות ועדות הערר לא נוהג בימ ,מ שתשלים את הבירור העובדתי"הערר ע
ואולם אין זה המקרה , להתערב בקביעות עובדתיות ומסתפק בביקורת לפי כללי המשפט הציבורי

 .4שכן אין בידי המערערים כל ראיה כדי לסתור את ההנחה הנלמדת מקבלת טופס , להחזרת הדיון

המערערים הם . ים המחזיקים בפועל של המגרשיםהחל מיום החוב היו המערער -חיוב רטרואקטיבי 
מחזיק במקרקעין . והם שהחזיקו במגרשים בכל התקופה, לאחר שרכשו את המגרש, שבנו את הדירות

לפקודת העיריות הוא אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר למעט  1' לפי ס
מכאן שהמערערים ". המחזיק בנכס"הסדרים הוא לחוק ה 0' החייב בנכס לפי ס. אדם הגר בבית מלון

 .הם שהיו החייבים בארנונה בתקופה הרלוונטית

יפורש " מחזיק"המונח . גם אם נותר הבעלים הקודם רשום כבעלים של המקרקעין אין בכך לשנות דבר
ולגבי פקודת העיריות נפסק כי המחזיק הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר , בהתאם להקשרו החקיקתי

, יש לראות במערערים כמחזיקים, אפילו נותרה בידי הבעלים הקודם הבעלות הרשומה, מכאן. כסלנ
 .בעלי הזיקה הקרובה ביותר לנכס, שהיו בתקופה הרלוונטית

החיוב בארנונה אינו . להדחות 03.1דין טענת המערערים כי מעולם לא קיבלו דרישות תשלום לפני 
גם הטענה כי היה על המוכר להודיע על . ה יוצרת את החיובוהיא אינ, מותנה במשלוח הודעת תשלום

בין שנשלחה לו " המחזיק למעשה"שינוי המחזיק נדחתה שהרי החובה לתשלום הארנונה מוטלת על 
בעלו או מחזיקו "לפקודת העיריות מטיל את חובת התשלום על מי שנעשה  1.3' ס. הודעה ובין שלא

אלא , על המחזיק הקודם חובת תשלום ארנונה גם לאחר מכן הפקודה מטילה על הבעלים או". של נכס
-אף אין טענה שאי. אך חובת ההודעה אינה פוטרת את המחזיק החדש, אם הודיע על שינוי המחזיק

 .משלוח הודעת התשלום גרם למערערים נזק כלשהו

 
 

 פסק דין

 מבוא

יני ארנונה שליד על החלטות ועדת הערר לעני, בפניי שני ערעורים שהדיון בהם אוחד .1

הסוגיה העיקרית הדורשת הכרעה בערעורים אלה הינה המועד . 11.11.1001מיום , עיריית חדרה

 . שבו הופך נכס חדש למושא לחיוב בארנונה
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המערערים בשני הערעורים הינם זוג הורים ובנם שהינם בעלים במשותף של מקרקעין  .1

, כאשר במגרש אחד, חולקו לשני מגרשים ל"המקרקעין הנ. בחדרה 4המצויים ברחוב אלומה 

: להלן)סימון וציון קעה , /91060בנו את ביתם המערערים בערעור מנהלי , א4אלומה ' ברח

המערער בערעור מנהלי , "(עופר: "להלן)ב בנה את ביתו הבן 4אלומה ' ובמגרש ברח, "(העוררים"

90360/ . 

 

. 1009עד  1001במגרשים במהלך השנים הם ביצעו את עבודות הבנייה , לגרסת המערערים .9

סיימו המערערים את בניית הדירות ופנו לעירייה לקבלת אישור בדבר היעדר  1.0.1009ביום 

עבור כל אחת ₪  13,000להפתעתם גילו כי העירייה דורשת מהם תשלום בסך של . חובות

י העירייה החלה עוד התברר להם כ. 1001וזאת בגין חוב ארנונה החל מחודש יולי , מהדירות

מדובר בטופס ". 4טופס "לדרוש תשלום ארנונה ולחייבם בתשלום מיום שבו הוצא לדירות 

ולתקנות התכנון והבנייה , 13/1-ה"התשכ, א לחוק התכנון והבנייה111המוצא בהתאם לסעיף 

 "(.4טופס : "להלן) 1301-א"התשמ, (מים וטלפון, אישורים למתן שירותי חשמל)

 

וטענו כי , 1.0.1009ברו כי לא היה מקום לחייבם בתשלומי ארנונה לפני יום המערערים ס .4

לפיכך הגישו המערערים השגה . לדירות עוד בטרם היו הדירות ראויות למגורים 4קיבלו טופס 

דחתה ועדת הערר את העררים  11.11.1001ביום . פנו בערר לוועדת הערר, ומשזו נדחתה, לעירייה

נמסר  0.1.1001לטתה ציינה הוועדה כי מחומר הראיות עולה כי ביום בהח. שהגישו המערערים

 :בהתאם ציינה הוועדה. 4למערערים טופס 

 

קיבלו הם  2002טענות המערערים כי אמנם נכון שבחודש יולי 
טענה זו . היה הנכס ראוי לשימוש /18/80ואולם רק ביום  4טופס 

 4טופס , בכל הכבוד הראוי, בלשון המעטה הינה תמוהה ביותר
וטענת , ניתן רק בסיום הבנייה וכאשר הנכס ראוי לשימוש

מן  4העוררים שהנכס היה ראוי לשימוש רק לאחר קבלת טופס 
 .הדין שתידחה

 

שכן קיבלה את הטענה , הוועדה דחתה גם את טענות המערערים בדבר חיוב רטרואקטיבי 

י העירייה נרשם הבעלים הקודם אף על פי שבספר, כי המערערים החזיקו בנכס בכל אותה תקופה

ביחס . כן קיבלה הוועדה את הטענה שדרישות התשלום נשלחו לבעלים הקודם. כבעל הנכס

ציינה הוועדה כי על , לטענת המערערים כי הינם זכאים לפטור עבור נכס ריק למשך חצי שנה

 .המערערים לפנות בבקשה מתאימה לקבלת פטור

 

המערערים חוזרים בטיעוניהם על . גשו הערעורים שבפנייעל החלטה זו של ועדת הערר הו .1

ביום , לטענתם. 1.0.1009אלא רק ביום , 4הטענה כי בניית הבית לא הסתיימה עם קבלת טופס 

, הגג לא נאטם, לא הותקן בה מטבח, טרם הותקנו בה כלים סניטריים, לדירה 4שבו ניתן טופס 

המערערים טוענים כי המבחן . עבודות ריצוףכמו כן היה צורך בהשלמת . והקירות לא נצבעו

דהיינו המועד שבו , לקביעת מועד תחילת החיוב בארנונה עבור נכס חדש הינו מבחן פונקציונלי
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לא ניתן היה לטענתם לעשות שימוש , בהיעדר אותם מתקנים כפי שפורטו. הנכס ראוי לשימוש

 . ולכן לא היה מקום לחייבם בארנונה, ראוי בדירות

 

. ערים חוזרים גם על הטענה כי לא היה מקום לחייב אותם בחיוב רטרואקטיביהמער 

ומאחר שבעל הנכס לא הודיע , הנטל להודיע על שינוי המחזיק מוטל על הבעלים הקודם, לטענתם

הרי שאם יש מקום להטיל חיוב , לעירייה על מכירתו ועל העברת החזקה במגרש למערערים

הבעלים הקודם מר ארצי הוא שצריך , 1.0.1009ועד  1001ולי בארנונה עבור התקופה שמחודש י

 . לשאת בחוב זה

 

בא . המשיבה חוזרת על הטענות שהעלתה בפני ועדת הערר ותומכת בהחלטת ועדת הערר ./

כוח המשיבה ציין בטיעוניו בפני בית המשפט כי גם אם אינו מקבל את כל הטיעונים העובדתיים 

וכן להסכים כי ההכרעה בתיק תינתן בהנחה שגרסת המערערים הרי שהוא מ, שהעלו המערערים

אין עוד צורך לבחון את מצב , 4המשיבה טוענת כי מרגע שניתן טופס . לעניין מצב הנכס נכונה

המשיבה גם חוזרת על . ניתן לחייב את הנכס בתשלומי ארנונה 4וכי ממועד מתן טופס , הנכס

שכן הם אלה שהחזיקו בפועל בנכס בכל , הארנונההטענות כי יש לחייב את המערערים בתשלום 

 .התקופה נשוא החיוב

 

שכן הוברר כי , חודשים עבור נכס ריק נזנחה בערעור /הטענה בנוגע לקבלת פטור של  .1

ולכן טענה זו אינה מחייבת , לאחר הדיון בוועדת הערר ניתן למערערים הפטור לתקופה האמורה

 . כל התייחסות נוספת

 

מועד תחילת החיוב בארנונה לנכס חדש ותוקפו של החיוב ; א לדון בשתי טענותנותר אפו .0

 .להלן אדון בטענות אלו כסדרן. הרטרואקטיבי

 

 מהו המועד לתחילת החיוב

, עד לחקיקת חוקי ההסדרים השונים נקבעה סמכות כל עירייה להטיל ארנונה בתחומה .3

ם חקיקת חוק ההסדרים במשק המדינה ע[. נוסח חדש]לפקודת העיריות  111-ו 114בסעיפים 

וסמכותה של , בוטלו הסעיפים האמורים, 1331-ג"התשנ, (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

מכוח סעיף זה הותקנו תקנות ההסדרים במשק . לחוק( א)0העירייה להטיל ארנונה נקבעה בסעיף 

שהיו בתוקף במועדים , 1000-ס"התש, (1000ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת )המדינה 

 .הרלוונטיים לערעור זה

 :ל קובע"הנ( א)0סעיף   

 
מועצה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית על הנכסים 

הארנונה תחושב לפי יחידת שטח ; שבתחומה שאינם אדמת בנין
ותשולם בידי המחזיק , לשימושו ולמקומו, בהתאם לסוג הנכס

 ,בנכס
 

 :ל נאמר"לתקנות הנ 9בתקנה 
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- ועצה רשאית להטיל ארנונה כללית לגבי מ
שימושו והמקום , בהתחשב עם סוג הבנין, לכל מטר רבוע -בנין ( 1)

 . שבו הוא נמצא
  

 :הגדרתו של בניין מצוייה בפקודת העיריות

 
לרבות שטח הקרקע , או חלק ממנו, כל מבנה שבתחום העירייה

חר של שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך א
למעט , אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה, אותו מבנה

 . כולו או בחלקו, קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם
 

בגינו ניתן לחייב " בניין"בהגדרה שלעיל חסרה תשובה לשאלה אימתי ייחשב נכס חדש כ

קובעות  ,1339-ג"התשנ, (הנחה מארנונה)תקנות ההסדרים במשק המדינה . בתשלום ארנונה

 ":בנין חדש"שעניינו , (א)11בסעיף 

 
המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור ( /)/1בכפוף לאמור בתקנה 

, למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש ריק, כמפורט להלן
אין משתמשים בו , שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש

 : ]...[:כמפורט להלן, במשך תקופה רצופה
 

 .מרגע היותו ראוי לשימוש" בניין"ניתן להקיש וללמוד כי נכס חדש ייחשב ל מתקנות אלו 

  

ניתן לומר כי נמצאו . העסיקה את בתי המשפט פעמים רבות" תחילתו של בניין"שאלת  .10

הוצאת תעודת גמר לפי  –מבחן פורמלי : שלושה מבחנים לפיהם בחן בית המשפט את השאלה

, ודה המעידה כי כל הבנייה בוצעה בהתאם להיתר ולתנאיוהמדובר בתע)חוק התכנון והבנייה 

 –מבחן מעשי ; 1310-ל"התש, (תנאיו ואגרות, בקשה להיתר)פי תקנות התכנון והבנייה -הניתנת על

פיו בניית הבניין מגיעה לסיומה כאשר -על –ומבחן פונקציונלי ; מועד תחילת השימוש בפועל

 (.911-911' עמ, מהדורה חמישית ,ארנונה עירוניתסטוביץ רו' ראה ה)הבניין ראוי לשימוש לייעודו 

  

כי "דהיינו , ידי בתי המשפט היה המבחן הפונקציונאלי-המבחן העיקרי שהודגש על 

המשפטית והמעשית , בנייתו של בנין נסתיימה כאשר למחזיק יש את האפשרות הפיזית

 (.911' עמ, רוסטוביץ לעיל)" ליהנות מהתועלת הכלכלית של הבניין

 

אפילו , כך ברי כי מקום שבו החל השימוש בפועל בנכס; עם זאת לא מדובר במבחן יחיד .11

יהיה מקום להטיל חיוב , לא הסתיימה בניית כל המערכות החיוניות לשימוש ראוי במבנה לייעודו

ניר בנייה .ב.י' עיריית נתניה נ 110, /11163א "ראה למשל ע)בארנונה מרגע השימוש בפועל 

 (. 91/' פסקי דין כרך ג עמ -ארנונה עירונית  ,מ"עות בעוהשק

 

פי -ניתן לומר כי בתי המשפט ביכרו לבדוק את המקרים שהובאו בפניהם על, ככלל .11

דהיינו האם הושלמו אותן עבודות בנייה המאפשרות שימוש ראוי בבניין , המבחן הפונקציונלי

מנהל הארנונה של מועצה אזורית ' ברג אהרון נגולדנ 9011604( ירושלים)ש "ראה למשל ע)לייעודו 
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מנהל הארנונה  ' מ נ"ן בע"אספן נדל 1001601( נצרת)נ "עמ; 4111, 41/1( 9)1001מח -תק, שומרון

קהאן ' עיריית הרצליה נ 101140633( אביב-תל)א "ת; 9191( 4)1001מח -תק, עיריית נצרת עלית

מ "ראה בר)בדתית בכל מקרה ומקרה מבחן זה מחייב הכרעה עו(. אתר בתי המשפט, צבי

 , 1991( 1)/100על -תק, עיריית אשדוד' מ נ"יהלומית פרץ עבודות בניין ופיתוח בע 10134601

במסגרת ההכרעה העובדתית נדרש איזון בין כל הנתונים הרלוונטיים בדבר מצבו של (. 1999

האם ניתן אישור ; כמו היקף העבודות שנסתיימו ומהותן לעומת אלו שטרם הסתיימו, הנכס

המבחן הוא מבחן אובייקטיבי . והאם ניתן לאכלס הנכס בפועל; חיבור לתשתיות המים והחשמל

 .השם דגש על הסבירות שבשימוש בנכס במצבו למטרה לה נועד

 

א "ראה ע)כמו להגדרת בניין לצורך חוק מס רכוש , מבחן זה זהה גם לחוקים אחרים 

( 1)ד כח"פ, המרכז, וקרן פיצויים  ממונה האזורי על מס רכושה' מ נ"מדור בהר שלום בע 01611/

מח -תק) אביב-מנהל הארנונה של עיריית תל' מ נ"ן ומלונאות בע"אלרוב נדל 109601נ "עמ; 400

פסקי  -ארנונה עירונית , אביב-עיריית תל' עיזבון חסון נ /101460( אביב-תל)פ "ה; (0191( 4)1001

דהיינו , "סיומו של בניין"המבחן האוביקטיבי משמש גם לקביעת מועד (. ועוד, 40/' דין כרך א עמ

 143601( חיפה)נ "ראה גם עמ)לפקודת העיריות  990המועד שבו ייחשב בניין שנהרס לפי סעיף 

 (.אתר נבו)מנהל הארנונה ' מ נ"א נכסים בע.ג.ס

 

מצבים שבהם כל ישנם , כך. המבחן האובייקטיבי אינו נותן תשובה ברורה בכל המצבים .19 

ומנגד יהיו מצבים ברורים שבהם כל אדם סביר יקבע , אדם סביר יניח כי המבנה ראוי לשימוש

מקום שבו בהשקעה , למשל, כמו, ייתכנו מחלוקות על מצבי ביניים. שהמבנה אינו ראוי לשימוש

לבין  כאן עולה שאלת היחס בין היקף ההשקעה הנדרשת ועלותה. סבירה ניתן להשמיש את הבניין

מנהלת הארנונה ' ד נ"עו, יוסף לוי( חיפה) 941609נ "ראה והשווה עמ)שווי הבניין ומהות השימוש 

 (. 499( 1)דינים מחוזי לד , בעיריית חיפה

  

בתי משפט בחנו גם האם הימנעות המחזיק מהשלמת העבודות נועדה על מנת להתחמק  .14 

עיריית ' כהן נ 131601א "בש, למשל, אהר)או שמא מדובר בעיכוב אמיתי , מתשלום הארנונה

. ל.מ' מועצה מקומית נתיבות נ /110163( שבע-באר)א "ת; 1111( 1)1001שלום -תק, חולון

 (.1191( 9)30מח -תק, מ"השקעות בע

 

אינם יכולים  – 4הוצאת תעודת גמר או קבלת טופס  –דומני כי המבחנים הפורמליים  .11

יש לראות בהם מבחני עזר חשובים לקביעה העובדתית עם זאת . לעמוד כמבחנים עצמאיים

תנאיו , בקשה להיתר)לתקנות התכנון והבנייה  11פי תקנה -הוצאת תעודת גמר על. הנדרשת

לפי  4קבלת טופס . פי ההיתר שהוצא-מעידה כי הסתיימו העבודות על, 1310ל "התש, (ואגרות

מעידה כי , 1301-א"התשמ, (ם וטלפוןמי, אישורים למתן שירותי חשמל)תקנות התכנון והבנייה 

למעט פרטים , הרשות המאשרת אישרה את החיבור לאחר שהושלמו העבודות נשוא ההיתר

 (.א לחוק התכנון והבנייה111סעיף )שטרם הושלמו ואשר אינם מונעים את החיבור 
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חזקה זו . קביעות אלו של הרשויות יוצרת חזקה עובדתית בדבר ביצוע העבודות כאמור 

 1001630פ "ה)כפי שנאמר באחד המקרים , יתנת כמובן לסתירה ואינה מהווה חזקה חלוטהנ

-ארנונה עירונית ,מועצה מקומית מודיעין' מ נ"פלסים חברה לפיתוח ולבניין בע( רמלה-שלום)

 (.11/' כרך ד עמ, פסקי דין

ויות בין אזכיר כי אימוצו של מבחן פורמלי עשוי לפשט את ההליכים ולחסוך בהתדיינ ./1

עם . שכן מבחן זה קובע מועד אחיד שאינו מחייב בחינה עובדתית בכל מקרה ומקרה, הצדדים

ייתכן שראוי . זאת לא ניתן לאמץ מבחנים פורמליים שנקבעו לצרכים אחרים ולתכליות אחרות

פי קריטריונים שייקבעו ויביאו בחשבון את תכלית הטלת -על, היה לאמץ מבחן פורמלי כלשהו

אינם זהים למבחנים  4אולם ברי כי המבחנים שנקבעו לצורך תעודת גמר או טופס , נההארנו

 .פי ייעודו לצורכי חיוב בארנונה-הנדרשים לשם קביעה האם הבניין ראוי לשימוש על

 

, "ראוי לשימוש"א לחוק התכנון והבנייה עושה אף הוא שימוש בביטוי 111יודגש כי סעיף  .11

 :1ק ה"וכך נאמר בו בס

 

אם שוכנעה כי , רשות מאשרת רשאית לתת אישור לפי סעיף זה
למעט פרטים , המבנה נושא הבקשה נבנה בהתאם להיתר הבניה

הטעונים השלמה אשר לא הושלמו במועד הגשת הבקשה מטעמים 
גם לפני  ראוי לשימושאך הוא , שפורטו על ידי מבקש הבקשה

 ('ס' ר –ההדגשה שלי ) ;השלמתם של אותם פרטים
 

ם זאת ייתכן שהמבחן מתי נכס ראוי לשימוש לצורך סעיף זה יהיה שונה מהמבחן ע 

 .הנדרש לצורך חיוב בארנונה

 

על תכלית . פי תכליתו ומטרתו של הביטוי-בכל חיקוק יפורש על" ראוי לשימוש"הביטוי  

 :הטלת הארנונה נאמר

 

ידי הרשות המקומית על מחזיקי נכסי מקרקעין -ארנונה מוטלת על
]...[ מנת לממן את פעילותה של הרשות המקומית -על , מהבתחו

אופייה של הארנונה כמס נובע מכך שהתמורה שמספקת הרשות 
תמורה זו אינה , ראשית. המקומית בגינה היא עקיפה ולא ישירה

. מחזיקי הנכס -ניתנת ביחס ישר לסכום המס שמשלמים הנישומים 
ויבים בהכרח בקביעת שומת הארנונה אין הנישומים מח, שכן

השירותים , שנית. במחיר השוק של השירותים שאותם הם מקבלים
שמספקת הרשות המקומית ניתנים בלא שהנישומים מחויבים 

שירותיה של , שלישית. לשלם תמורתם עובר לקבלת השירות
כאלו שלא ניתן למנוע את , מעצם טיבם, הרשות המקומית הם

]...[ שלום הארנונה ההנאה מהם אף מנישומים המסרבים לשאת בת
ההצדקה להטלת החיוב העקרוני לשלם ארנונה טמונה בהנאה 
שמפיקים הנישומים מן השירותים שמעניקה הרשות המקומית 

הרשות המקומית מספקת , כך]...[ לנכסים המצויים בהחזקתם 
, הארתו, ניקוי השטח שסביב הנכס, שירותים של פינוי אשפה

הנאת הנישומים מן הנכס שבו הם . ..ניקוזו ושירותי תשתית נוספים
מחזיקים כרוכה ומותנית איפוא בהנאתם משירותיה של הרשות 

כי מקום שמחזיקי נכס נהנים משירותים , הדעת נותנת. המקומית
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מ "מליסרון בע /39/063א "ע) ראוי כי ישתתפו במימון עלותם, אלו
 (.1/9-1/4' בעמ, /11( 1)ד נה"פ, ביאליק-עיריית קרית' נ
 

דהיינו , אן מתבקשת המסקנה כי נכס ייחשב לצורך הטלת ארנונה כראוי לשימושמכ 

מסקנה זו אינה . רק מקום בו המחזיק בו יכול ליהנות מהשירותים העירוניים, "בניין"ייחשב כ

, כך. שהרי ההנאה משירותי העירייה עשויה להתחיל כבר בשלבי הבנייה, מקדמת אותנו הרבה

, מתאורה, מכבישים, עשוי ליהנות מתשתיות עירוניות, שתמש בנכסגם מי שטרם החל לה, למשל

אין הכרח כי דייר יגור בדירתו כדי ליהנות מהשירותים הניתנים . ניקוי רחובות וכדומה, פינוי זבל

מכאן . הגם שברי כי בטרם תחילת השימוש בפועל לא ייזקק למלוא השירותים, ידי העירייה-על

ירותי העירייה גם היא מחייבת הכרעה המאזנת שיקולים שהקביעה מתי תחילת ההנאה מש

 . ועל פניו די בכך שקיים פוטנציאל ממשי ליהנות מעיקר השירותים העירוניים, שונים

 

בשים לב לאמור ברי כי מבחן ההנאה משירותי העירייה אינו יכול לשמש כמבחן יחיד  

 .יהם ייקבע מתי נכס ראוי לשימושפ-וגם מבחן זה יובא בחשבון בגדר כלל השיקולים על, ומחייב

 

פי -לצורך תחילת החיוב בארנונה על" בניין"ניתן לסכם ולקבוע כי נכס חדש ייחשב כ .10

. לצורך מבחן זה יש לשקול שיקולים שונים ולבחון את מצבו העובדתי של הנכס. מבחן פונקציונלי

, עם זאת ניתן. בלבד משמשים כמבחני עזר, 4לרבות מועד קבלת טופס , המבחנים הפורמלים

ראיה , כראיה לכאורה שנכס ראוי לשימוש 4לראות במועד קבלת טופס , במרבית המקרים

 .המעבירה את הנטל על החייב בארנונה לשכנע כי למרות קבלת הטופס המבנה אינו ראוי לשימוש

 

 4בשים לב לדברים אלו ברי כי טעתה הוועדה בהחלטתה כאשר הניחה כי קבלת טופס  .13

הווה סוף פסוק ונמנעה מלבחון את טענות המערערים לעניין נסיבות המקרה ומצבו הפיסי של מ

היה על הוועדה לדון ולבחון האם הפריטים שטרם נבנו הינם כאלו המונעים שימוש ראוי . הנכס

. או שמא מדובר בהשלמות קלות של פריטים ואביזרים אשר אינן מונעות שימוש ראוי, במבנה

 .ה לא עשתה כןהוועד, לצערי

 

בנסיבות האמורות ניתן היה להגיע למסקנה כי ראוי להחזיר את הדיון לוועדת הערר על  .10

שהרי ידוע כי בערעור על החלטות ועדות הערר לא נוהג בית , מנת שתשלים את הבירור העובדתי

מ "ראה עע)פי כללי המשפט הציבורי -המשפט להתערב בקביעות עובדתיות ומסתפק בביקורת על

-100, 133, (9)ד נח"פ, ועדת ערר מחוז דרום' נ( לשכת המסחר)עמותת העצמאים באילת  401609

מנהל הארנונה של עיריית ' מ נ"בע( 0000( )ירושלים)מ חניות "א 11/601( ירושלים)נ "עמ; (103

ד "פ, אדוארד חרס' עיריית קרית אתא נ 1/1600א "ע; 1190 ,1199( 1)1004מח -תק, ירושלים

 (.104, (9)נו

 

אציין כי בא כוח המערערים ביקש . למרות זאת איני סבור כי זה המקרה להחזרת הדיון 

העירייה לא הביאה כל ראיה לסתור את , לטענתו(. 9' עמ)כי בית המשפט יימנע מהחזרת הדיון 

ולכן די בכך כדי לקבל את , 1009טענת המערערים כי העבודות הסתיימו רק בחודש אוגוסט 
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שם ציין כי הינו מוכן , לפרוטוקול 1' ניתן להוסיף ולהפנות לדברי בא כוח העירייה בעמ .טענתם

למרות זאת הגעתי למסקנה כי אין מקום להחזרת . ידי המערערים-להסתפק בעובדות שנטענו על

 .שכן אין בידי המערערים די להרים את הנטל המוטל עליהם, הדיון

 

כדי להקים חזקה חלוטה שהבניין היה ראוי  4פס אין בקבלת טו, כפי שציינתי לעיל .11

עם זאת יש במתן הטופס כדי להצביע לכאורה . לשימוש לצורך דיני הארנונה במועד קבלת הטופס

מעיד כי , חשמל וכדומה, בדרך כלל חיבור דירה לתשתיות מים. כי הדירות היו ראויות לשימוש

מתכוון , מי שמבקש לחבר בניין לתשתיות בדרך כלל. הדירה ראויה לשימוש לייעוד שלשמו נבנתה

נזכיר כי חיבור לתשתיות מחייב תשלומים ? שאם לא כן לשם מה ביקש להתחבר, להשתמש בו

 . לרבות תשלומים קבועים לספקי השירותים, ניכרים

 

מכאן שהיה על המערערים להביא ראיות כי למרות האמור הדירות לא היו ראויות  

. המערערים הסתפקו בהגשת תצהירים כלליים ולא מפורטים. 1009לשימוש לפני אוגוסט 

הטענה כי לא הותקנו . המערערים לא הביאו כל ראיה מתי הותקנו בפועל המתקנים החסרים

. כך גם לגבי שאר הפריטים. ולא פורט אילו היו מותקנים ואילו לא, כלים סניטריים הינה כללית

חשבוניות ששולמו לקבלנים מהם ניתן , צילומים לא הובאו, לא הובאה חוות דעת על מצב הדירה

 .'היה ללמוד מה בוצע ומתי וכו

 

דומה , אשר על כן דומה כי אף על פי שטעתה הוועדה בכך שנמנעה מלבחון את העובדות .11

שכן למערערים אין כל ראיה כדי לסתור את ההנחה הנלמדת מקבלת , כי החזרת הדיון לא תועיל

 .4טופס 

 

 ביחיוב רטרואקטי

כי העירייה לא הייתה רשאית לחייבם בארנונה , המערערים מוסיפים וטוענים כאמור .19

מר , במשרדי העירייה היה רשום הבעלים הקודם. שכן מדובר בחיוב רטרואקטיבי, 1.0.1009לפני 

לא ניתן לחייבם באופן , כך טוענים הם, לפיכך. 1.0.1009כבעל הזכויות במגרשים עד ליום , ארצי

 . קטיבירטרוא

 

היו המערערים  – 1.1.1001 –נקודת המוצא לדיון צריכה להיות כי החל מיום החוב  .14

לאחר שרכשו את , אין חולק כי המערערים הם שבנו את הדירות. המחזיקים בפועל של המגרשים

אין גם כל טענה שמאן דהוא אחר החזיק . וכי הם שהחזיקו במגרשים בכל התקופה, המגרש

 .כל שכן אין טענה כי מר ארצי החזיק בהםלא , במגרשים

 

 :לפקודת העיריות מגדיר מחזיק במקרקעין כדלקמן 1סעיף  .11

 
, אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר

 .למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון
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מכאן ". המחזיק בנכס"לחוק ההסדרים הוא  0החייב בנכס לפי סעיף , כאמור לעיל 

 .המסקנה היא כי המערערים הם שהיו החייבים בארנונה בתקופה הרלוונטית

 

 . אין בכך לשנות דבר, אוסיף עוד כי גם אם נותר מר ארצי רשום כבעלים של המקרקעין 

 

נפסק כי המושג . זכה לפרשנויות רבות בפסיקה, "החזקה"כמו המונח , "מחזיק"המונח  ./1

לצורך חיקוק אחד אינו בהכרח זהה " מחזיק"המושג כך ש, יפורש בהתאם להקשרו החקיקתי

נקבע , בפקודת העיריות" מחזיק"לגבי המושג . לפירוש שיינתן לאותו מושג במסגרת חיקוק אחר

חברת בתי גן להשכרה  411601ע "ר)בפסיקה כי המחזיק הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס 

מ "יריב הספקה לחקלאות בע 10600/א "ע; 944, 941( 9)ד לט"פ, יפו-אביב-עיריית תל' מ נ"בע

; 144( 1)ד מז"פ, (בפירוק)מ "הספקה חברה מרכזית לחקלאים בע' נ( בכינוס נכסים ובפירוק)

 (.011, /01( 4)ד נו "פ, ד ישראל וינבוים"עו' עיריית ראשון לציון נ 1091600א "רע

 

מערערים יש לראות ב, מכאן ברי שאפילו נותרה בידי מר ארצי הבעלות הרשומה 

 .בעלי הזיקה הקרובה ביותר לנכס, בכל התקופה הרלוונטית, שהרי הם היו, כמחזיקים

 

. 1.0.1009שכן המערערים טוענים כי מעולם לא קיבלו דרישות תשלום לפני , בכך לא די .11

 .גם טענה זו דינה להידחות

 

חברת מים  מקורות' המועצה המקומית עילבון נ 311631א "ע)כפי שכבר נקבע בפסיקה  

פרסום צו . החיוב בארנונה אינו מותנה במשלוח הודעת תשלום, (410, 499( 1)ד נד"פ, מ"בע

משלוח ההודעה לנושים . המקימה את חובת התשלום, הארנונה הוא ההחלטה הקונסטיטוטיבית

הליך "או כפי שצוין בפסיקה זהו רק )היא חלק מהליך השומה ; הינו פעולה דקלרטיבית בלבד

' ועדת השומה שליד עיריית ירושלים נ 11/613א "ראה גם ע)אך לא יוצרת את החיוב , "(הכימוי

כמו לעניין המועד להגשת , להודעת השומה חשיבות לעניינים שונים(. /199, 1991ד יג "פ, דינוביץ

משלוח הודעת תשלום כדי לפטור את המחזיק מחובתו -אך אין באי, השגה על השומה ועוד

 ד נו"פ, עיריית טירת הכרמל' מ נ"טכנולוגיה מתקדמת בע. ט. ט 4411600א "ע ראה גם)לתשלום 

(1 )119 ,101 .) 

 

, אינה יכולה להועיל, להודיע על שינוי המחזיק, מר ארצי, גם הטענה כי היה על המוכר .10

 . בין שנשלחה לו הודעה ובין שלא, "המחזיק למעשה"שהרי החובה לתשלום הארנונה מוטלת על 

 

המטיל את חובת התשלום על מי שנעשה , לפקודת העיריות /91ראוי לפנות לסעיף  עוד 

אמנם הפקודה מטילה על הבעלים הקודם או על המחזיק הקודם ". בעלו או מחזיקו של נכס"

אך חובת ההודעה על , אלא אם הודיעו על שינוי המחזיק, חובת תשלום ארנונה גם לאחר מכן

 . המחזיק החדשהמחזיק הקודם אינה פוטרת את 
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או כי , משלוח הודעת התשלום גרם למערערים נזק כלשהו-אציין גם כי אין כל טענה שאי .13

המערערים ידעו כי מרגע סיום הבנייה עליהם לשלם את הארנונה . סמכו על כך עת כלכלו צעדיהם

, מה הבנייהתטען העירייה כי הסתיי 4ויכולים היו ִלְצפות כי עם הגשת הבקשה לטופס , העירונית

 . וכי עליהם לשאת בתשלומי הארנונה

 

 סוף דבר

הנני דוחה את , ואף על פי שלא אימצתי את נימוקי ועדת הערר במלואם, לאור כל האמור .90

 .שני הערעורים

 

ד בסך של "ישלמו לעירייה הוצאות משפט ושכר טרחת עו, ביחד ולחוד, המערערים 

סכום )ריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל סכום זה יישא הפרשי הצמדה ו. ₪ 10,000

 (.מ בגינו"ד ומע"זה כולל גם שכר טרחת עו

 
 

1000030 

 .כ הצדדים"המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב11/3/000

 
 

1000030 

 . בהיעדר, (/000באוגוסט  /0)ו "התשס, ב באב"כ, ניתן היום11/3/000
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