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 המשיבה 'מימוני ואח. ד א"י עוה"ע 

 

 

 פסק דין

 

 מבוא

ערר על קביעת ארנונה )לחוק הרשויות המקומיות ( ב)6בפניי ערעור שהוגש בהתאם לסעיף  .1

על החלטתה של ועדת הערר שליד המועצה האזורית , "(חוק הערר: "להלן) 1296-ו"התשל, (כללית

 -90009ים בה נדחו באופן חלקי ערריה של המבקשת בנוגע שלנ"( ועדת הערר: "להלן)מטה אשר 

9002.. 

 

בנוגע לנכס  9009-9004הערעור עוסק בהטלת חובת תשלום ארנונה על המערערת בשנות המס  

: להלן)שמדרום לעכו " נעמן"המצוי באזור התעשייה , 16-ו 8חלק מחלקות  10412הידוע כגוש 

 "(. המתחם"או " הנכס"

 

 .נפתח בתיאור העובדות הרלוונטיות 
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אשר שימש בעבר , את הנכס, מ"שה המערערת מחברת נעמן פורצלן בערכ 9009בתחילת שנת  .9

אשר שימשו בעבר כמפעל , ר של מבנים"מ 11,000-מדובר במתחם גדול אשר עליו כ. כמפעל המוכרת

 . מ בכל תשלומי הארנונה עבור הנכס"נשאה חברת נעמן פורצלן בע 9001עד סוף שנת . נעמן פורצלן

 

הושכרו , בטרם נמכר למערערת, ובשנים האחרונות, ניםהמתחם כולו נטוש זה מספר ש 

אשר כל אחד חויב בתשלום ארנונה , לעסקים שונים, מ"ידי חברת נעמן פורצלן בע-על, חלקים ממנו

 עבור המבנים שהחזיק

. 

פנתה  91.9.9009ביום . 9009נשלחה למערערת שומת ארנונה לשנת  9009בתחילת שנת  .2

וביקשה לקבל , והודיעה כי הנכס עומד ריק"( המועצה: "להלן)ה אשר המערערת למועצה האזורית מט

דהיינו עד , חודשים 6אושר למערערת פטור לנכס ריק למשך  12.2.9009ביום . פטור עבור נכס ריק

( הנחה מארנונה)לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( א)12פי תקנה -וזאת על, בלבד 20.6.9009

 .נדרשה המערערת לשלם ארנונה עבור הנכס בתום תקופת הפטור. 1222-ג"התשנ

 

כך . בהתאם להוראות חוק הערר, עם קבלת הדרישה הגישה המערערת השגה על הטלת החיוב .4

 . 9004-ו 9002ביחס לשנים , לטענתה, גם עשתה

 

טענתה העיקרית של המערערת בהשגותיה הייתה כי הנכסים הכלולים במתחם עומדים  ./

ולכן , כן טענה כי מצבם הפיזי של המבנים אינו מאפשר כל שימוש. ל שימושולא נעשה בהם כ, ריקים

, [נוסח חדש]לפקודת העיריות  220המערערת הפנתה לסעיף . ביקשה לפטור אותה מתשלום ארנונה

 . כן טענה כי אין לחייבה בתשלום ארנונה בגין הקרקע התפוסה. בכל הנוגע למבנים שבמתחם

 

והמערערת הגישה עררים בפני , ידי מנהלת הארנונה במועצה-חו עלהשגותיה של המערערת נד .6

 . ועדת הערר דנה בכל העררים במאוחד. ועדת הערר

 

הביקור נערך ביום . ואף החליטה לערוך ביקור במקום, ועדת הערר שמעה את טענות הצדדים 

בו , (לתשובה" יב"נספח )הוועדה פרסמה פרוטוקול של הדיון . בנוכחות נציגי הצדדים 1.19.9004

 .פורטו המבנים השונים במתחם ומצבם הפיזי

 

בהחלטתה . פרסמה הוועדה את החלטתה, לאחר הביקור וקבלת סיכומי טענות הצדדים .9

הוועדה החליטה להתייחס . 9004, 9002, 9009 -קבעה הוועדה כי היא מתייחסת לכל שלוש שנות המס 

בחינת המבנים קבעה הוועדה כי יש מקום לחייב לאחר . בהתאם למצבו, בנפרד, לכל מבנה במתחם

. 9 -ו, 6', ב2, 9, 1: ביחס למבנים שסומנו על ידה 9009-9004את המערערת לשלם ארנונה לשנים 



 מנהל הארנונה   מועצה אזורית מטה אשר' מ נ"נכסים בע. א.ג.ס  /94250( 'חי)עמנ 

3 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

F:\2ארנונה \נהרה יאיר\mm05000249-2.doc 

כן נקבע כי הקרקע אינה . אין מקום לחייב בתשלום ארנונה 4-ו' א2הוועדה מצאה כי לגבי מבנים 

 . ולכן אין לחייב בארנונה בגינה, תפוסה

 

עוד מוסיפה . בערעורה חוזרת המערערת על טענותיה בפני מנהלת הארנונה ּוועדת הערר .8

ולכן היה על הוועדה לקבוע כי , לא הוגשה תשובה של המשיבה 9002המערערת וטוענת כי ביחס לשנת 

 . לחוק הערר 4השגתה של המערערת התקבלה כאמור בסעיף 

 

וטוענת כי המועצה הטילה עליה חיובי , המערערת מעלה גם טענות לגבי עצם הטלת החיוב 

 .וללא קבלת אישור השרים להטלת החיוב" חוקי ההקפאה"ארנונה בניגוד ל

 

המשיבה מציינת לגבי ההשגה . המשיבה מצדה טוענת כי לא נפל פגם בהחלטת ועדת הערר .2

 . ולכן לא הגישה כל תשובה, כי זו כלל לא הומצאה לידיה 9002לשנת 

 

, ערערת בדבר חוקיות הטלת הארנונה ולטענות בדבר חריגה מחוקי ההקפאהביחס לטענת המ 

, לטענתה. ולא בהליך זה, טוענת המשיבה כי היה על המערערת להעלותן במסגרת עתירה מינהלית

וטענות המערערת אינן כלולות , לחוק הערר בלבד 2העילות להשגה ולערר מצומצמות לאמור בסעיף 

 . בין עילות אלו

 

 0222שנת ההשגה ל

 .ראוי להסיר מעל הדרך את הטענות הדיוניות, בטרם אדון בטענות לגופן .10

 

לגבי , 4.2.9002ביום , פי הנטען-על, המערערת מצרפת לכתב הערעור העתק מההשגה שהגישה 

אישור ) 19.2.9002שלחה את כתב ההשגה בדואר רשום שהתקבל במועצה ביום , לטענתה. 9002שנת 

לא השיב " הקובע כי, לחוק הערר 4פי סעיף -לפיכך טוענת המערערת כי על(. הצורף לכתב התשוב

יש לראות בהשגה  "ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה -מנהל הארנונה תוך שישים יום 

 20-אך סמכות זו הוגבלה ל, אמנם נתונה לוועדת הערר סמכות להאריך את המועד. כאילו התקבלה

 .נעשה בסמכות זו כל שימושואין חולק כי לא , יום

 

. ולכן לא מסרה כל תשובה, המשיבה מצדה טוענת כי מכתב ההשגה כלל לא הגיע לידיה .11

 .המשיבה לא התייחסה למסמכי רשות הדואר המעידים על מסירת ההשגה

 

שני הצדדים לא נקיים "ועדת הערר נמנעה מלדון בטענה והסתפקה באמירה הכללית כי  .19

 . "ן אין מקום ליתן למי מהם כי יזכה מההפקרבעניין זה ולכ

 



 מנהל הארנונה   מועצה אזורית מטה אשר' מ נ"נכסים בע. א.ג.ס  /94250( 'חי)עמנ 

4 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

F:\2ארנונה \נהרה יאיר\mm05000249-2.doc 

יש לזכור כי המועד שבו נמסרה ההשגה , ראשית. דומני כי טענת המערערת דינה להידחות .12

אלא שבפני , אמנם צורף אישור על מסירת דואר רשום. שנוי במחלוקת, אם בכלל, לידי המשיבה

סמכותו לקבלת דבר , מסר המכתב בפועלכמו למי נ, הוועדה לא הובררו כל הטענות בנוגע למסירה

 . ודי בכך כדי לדחות את הטענה, דואר וכדומה

 

פעולת הרשות  לחוק הערר נועד להבטיח את יעילות( ב)4המועד הקבוע בסעיף , זאת ועוד .14

( חיפה)ש "ראה למשל ע)ולהגן על ציפיותו של האזרח שהגיש את השגתו מאידך , המינהלית מחד

 2002526פ "המ, 1096, (9)26 מחוזי' תק, מנהל הארנונה עיריית חיפה' מ נ"בע הד הקריות /952//

 (.996( 6)דינים מחוזי כו , עיריית חדרה' מ נ"שיווק בע. יאיר ש( חיפה)

 

צריך להוסיף עוד כי פרט לשיקולים אלו עומד גם האינטרס הציבורי לגביית מס אמת ממי  ./1

קבלת השגה . פעילות הרשות המקומית לטובת כלל הציבור מסי הארנונה נועדו לממן את. שחייב בו

ולכן יש להיזהר בהצבת דרישות פורמליות , פוגעת בציבור הרחב כולו, רק בשל איחור במתן תשובה

 .. נוקשות אשר ימנעו מהרשות לברר את הטענות ולהטיל חיובי מס רק על מי שבאמת חייב

  

דומה כי מגמת . ה סוגיית המועדים חדשות לבקריםגם בתחומי משפט שונים צצה ועול, כידוע .16

בתי המשפט הינה להימנע ממבחנים נוקשים תוך בחינת האינטרסים המנוגדים של הצדדים בכל 

, מ"בוני התיכון בע' מ נ"בנק הפועלים בע 1468522א "ראה למשל לעניין הארכת מועדים בש)מקרה 

פרנקו  2092501א "רע; 202, דינים עליון סג, פרמיאןא' שאוליאן נ 22/2509א "בש; 194, דינים עליון נו

 21/2504א "בש; 29' דינים עליון סא, פי חוק נכי רדיפות הנאצים-הרשות המוסמכת על' סידי נ

 (.ועוד, 00/, 422( 4) 9004עליון ' תק, בובליל' חקשורי נ

 

, הצדדיםכאשר בוחנים את טענת המערערת מתוך התבוננות על האינטרסים השונים של  .19

לא היו טענות  9002טענות המערערת בהשגתה לשנת . מתחייבת המסקנה כי דין טענתה להידחות

תשובת מנהלת הארנונה להשגה זו ניתנה ביום . 9009אלא הועלו כבר בהשגה לשנת , חדשות

ימים ספורים . 12.2.9002כבר ביום , לוועדת הערר, המערערת הגישה ערר על החלטה זו. 12.9.9002

 .9002דם לכן הוגשה ההשגה לשנת קו

 

, גם במועד שבו חלפה. במועד הגשת ההשגה לא היו למערערת כל ציפיות כי השגתה תתקבל 

המערערת ידעה על עמדת . לא היו בלבה כל ציפיות לקבלת ההשגה, התקופה למתן תשובה, לטענתה

. 9002גשת ההשגה לשנת ימים ספורים טרם ה, 9009בנוגע לשנת , עמדה זו הועברה לידיה. המשיבה

שבה  9004גם בשנת , כפי שראינו. המערערת ידעה כי הטענות עומדות להתברר בפני ועדת הערר

אזכיר כי הוועדה . הוגש ערר 9004גם לגבי שנת . וזכתה לתשובה זהה, המערערת והעלתה אותן טענות

 . ה החלטה נכונה לגבי כולןכך שאות, קבעה כי לא היה כל שינוי במבנים בכל שלוש השנים נשוא הדיון
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ואינה מבססת טיעוניה על אינטרס , את המשיבה בטעותה" לתפוס"יוצא שהמערערת מנסה  .18

 .ענייני ומהותי

 

סוגיה שלא הוכרעה בפני )אף אם אכן הוגשה ההשגה , 9002לפיכך דין הטענה ביחס לשנת  

 . להידחות, (הוועדה

 

 דיון

אעיר הערה מקדימה , ל המערערת לעניין מצבו של הנכסבטרם אתייחס לטענה העיקרית ש .12

בבוא בית המשפט לדון בערעור על החלטת ועדת . לעניין ההתערבות השיפוטית בהחלטת ועדת הערר

בתי משפט חזרו ושנו כי ערעור על החלטה של ועדת . הערר עומדים בפניו עקרונות המשפט המינהלי

כפוף לעקרונות , החלטות של ועדות ערר מקצועיות אחרות בין ועדת ערר על פי חוק העער ובין , ערר

לפיכך גם , ועדות הערר למינהן הינן חלק מהמינהל הציבורי ופועלות על פי כלליו. המשפט הציבורי

ועדות , יתירה מזאת. התערבות בתי המשפט בהחלטות ועדת הערר נעשית על פי כללי המשפט הציבורי

מ "ראה עע. )להם המומחיות בתחומים עליהם הינם מופקדיםהערר מורכבות מגורמים מקצועיים ש

, 122, (2)ד נח"פ, 'ועדת ערר מחוז דרום ואח' נ( לשכת המסחר)עמותת העצמאים באילת , 409502

דינים מחוזי ,  ,מנהל הארנונה של עיריית ירושלים' נ( 2002)מ חניות ירושלים "א( ם"י) 996509נ "עמ

 (941( /)ד נו"פ ,מנהל מס שבח מקרקעין חיפה' פלד נליטנ 2422500א "ע, /86(  4)לד

 

. בפני ועדת הערר נטענו בהרחבה טענות לגבי מצבם הפיזי של המבנים ולגבי השימוש בקרקע .90

הוועדה מצאה כי . ואף טרחה לבקר בעצמה בנכס, בחוות דעת השמאי, הוועדה עיינה בטיעוני הצדדים

ן קביעות עובדתיות שבהן לא יתערב בית המשפט בהליך אלו ה. בחלק מהמבנים ניתן לעשות שימוש

לפיכך נקודת המוצא לדיון הינה כי במבנים . שהרי אין בפניו את הכלים לבחון קביעות אלו, של ערעור

 . האמורים אכן ניתן לעשות שימוש

 

מטיעוני המערערת עולה כי המערעת אינה חולקת כי ניתן לעשות שימוש כלשהו בחלקים  .91

המתחם כולו אינו במצב . אלא שטענתה הינה כי יש לבחון את המתחם בכללותו, של המבניםשונים 

האפשרות לנצל מבנה או חדר בתוך המתחם , כך הינה טוענת, ולפיכך, פיזי המאפשר שימוש כלשהו

 . אינה משנה את המהות

 

בו הופך  זהו היום, החובה לתשלום ארנונה בגין נכס כלשהו מתחילה ביום סיום בנייתו .99

' ראה ה)החיוב בארנונה מתבטל ביום שבו הנכס חדל מלהיות בניין . המבנה לבניין שהוא נשוא לחיוב

 (.220' עמ, מהדורה חמישית, ארנונה עירונית, רוסטוביץ
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 :לפקודת העיריות קובע 220סעיף  

או שניזק , נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה
ימסור מחזיק הבנין לעיריה , ואין יושבים בו, בת בובמידה שאי אפשר לש

ועם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה , הודעה על כך בכתב
אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן ; נוספים

 .פרעונם לפני מסירת ההודעה
 

די בכך , (מוש בפועל ומשלוח הודעההפסקת שי)משמע ההוראה הינה כי בכפוף למילוי שאר התנאים 

כדי שהמחזיק לא יהיה חייב , "(לשבת בו)"שבניין ניזוק במידה שאינה מאפשרת להשתמש בו 

 .בתשלום ארנונה

 

הקושי ביישום הוראה זו נובע מהבעיה להגדיר מתי ייחשב המבנה כניזוק עד כי לא ניתן  .92

 . לשבת בו

 

אלא יש צורך לשכנע גם כי , ו בשימוש אינה מספקתלעניין זה נזכיר כי העובדה שנכס אינ 

 . המבנה ניזוק במידה כזו עד כי אין אפשרות להשתמש בו

 

, מבחן זה זהה גם לחוקים אחרים. בפסיקה נקבע כי המבחן האמור הינו מבחן אובייקטיבי 

האזורי הממונה ' מ נ"מדור בהר שלום בע 609599א "ראה ע)כמו להגדרת בניין לצורך חוק מס רכוש 

מנהל הארנונה של ' מ נ"ן ומלונאות בע"אשרוב נדל /90250נ "עמ; 480( 1)ד כח "פ, על מס רכוש

ארנונה , אביב-עיריית תל' עיזבון חסון נ 094586/( א"ת)פ "ה; (טרם פורסם) אביב-עיריית תל

 (. ועוד, 648' עמ' פסקי דין כרך א -עירונית

 

כך ישנם מצבים בהם כל אדם . ברורה בכל המצבים המבחן האובייקטיבי אינו נותן תשובה .94

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

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

יקף ההשקעה הנדרשת ועלותה לבין שווי הבניין כאן עולה שאלת היחס בין ה. להשמיש את הבניין

דינים מחוזי , מנהלת הארנונה בעיריית חיפה' ד נ"יוסף לוי עו( חיפה) 241502נ "עמ)ומהות השימוש 

 (. 422( /)לד 

 

ודומה שבכל מקרה על בית המשפט , קשה לקבוע מבחני עזר ברורים להגדרת בניין שניזוק ./9

, מהות השימוש האפשרי, היקף וסוג ההשקעה הנדרשים, ל המקרהלבחון את נסיבותיו המיוחדות ש

 . שווי המבנה וכדומה

 

. הוועדה מצאה כי בחלק מהמבנים ניתן להשתמש. במקרה שבפניי אין צורך להכריע בדבר .96

חוות דעת השמאי שהציגה מתייחסת למתחם . המערערת לא הביאה כל נתונים עובדתיים סותרים
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בהיעדר נתונים אחרים יש לקבל את . ן המבנים השונים כפי שעשתה ועדת העררכולו ואינה מבחינה בי

בין ללא כל השקעה ובין בהשקעה , לשימוש, עמדת הוועדה כי ניתן להשיב את המבנים שפורטו על ידה

 . סבירה וקטנה

 

ולקבוע כי המתחם כולו , עדיין נותר לבחון את הטענה שיש לראות במתחם כולו כמכלול אחד .99

 .יזוק באופן שאינו מאפשר שימושנ

 

תכליתים -בתי המשפט שבו והדגישו כי בנכסים מורכבים ורבי. גם טענה זו דינה להידחות 

צ "ראה בג)פי ייעודו ושימושו -ניתן להפריד בין המתקנים השונים במבנה ולסווג כל חלק וכל מתקן על

, 922( 1)ד מו"פ, עיריית קרית אתא' מ נ"דשנים וחומרים כימיים בע, 128/520, 1429520, 964588

דינים , עיריית ראשון לציון' אחוזת ראשונים רובינשטיין שותפות רשומה נ 929/528א "ע; 816' בעמ

 (. 8פסקה , 294, עליון סג

 

או אפילו , אותו היגיון נדרש גם כאשר בוחנים אם יש מקום להטיל ארנונה בגין שימוש .98

לא כל שכן מבנה , כאשר מתקן במתחם. כלשהו מתוך המתחם כולובמתקן או בחלק , אפשרות שימוש

ברי שניתן לראותו כיחידה נפרדת כאשר , יכול להוות יחידה עצמאית ונפרדת לגבי סיווגו, עצמאי

 . בוחנים אם ניזוק או נהרס עד כי לא ניתן לשבת בו

 

 חלק ממנואו , יהכל מבנה שבתחום העירי"פי פקודת העיריית מוגדר בניין -נזכיר גם כי על 

ועל כן נאמר כי חלק ממבנה הינו אותו חלק שיכול להיות יחידה , ['ס' ר -ההדגשה שלי ]]...[" 

 (.216' ל עמ"רוסטוביץ הנ)אוטונומית שלמה 

 

נזכיר גם כי מטיעוני הצדדים עולה כי בעבר הושכרו חלקים מסוימים במתחם לשוכרים  .92

 . ו למבנים השונים כיחידות עצמאיותהתייחס, או קודמתה, והמערערת, שונים

 

מכאן שלא נפל כל פסול בקביעת הוועדה שניתן להטיל חיובים על המבנים השונים אשר  

 . נמצאו על ידה ראויים לשימוש

 

לצורך , יש לסווגו, נפסק כבר כי מקום שבו נכס אינו בשימוש. בעניין אחד הדין עם המערערת .20

עיריית ' מבטחים נ 12501נ "ראה עמ)ותר מבין השימושים האפשריים בסיווג הזול בי, חיוב בארנונה

, 209( /)ד נז"פ, מנהל הארנונה שליד עיריית חדרה' סלומון נ 04/509/מ "בר; (לא פורסם), דימונה

 (. 206-208' בעמ
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פיו יש -לפיכך ראוי כי הוועדה תבהיר מהו הסיווג הראוי על. הוועדה לא התייחסה לטענה זו 

 .ת המבנים השוניםלחייב א

 

בין היתר טענה כי דרישות . המערערת העלתה גם טענות שונות נגד חוקיות דרישת העירייה .21

פי -וכי העלתה את החיוב מעבר לעלייה המותרת על, העירייה אינן עומדות בהוראות חוקי ההקפאה

 .דיני ההקפאה למיניהם

 

הליכי ההשגה . ות להתברר בהליך הנוכחיטענות אלו בדבר חוקיות צווי הארנונה אינן צריכ .29

בית המשפט היושב בערעור על החלטת . והערר בפני הוועדה מצומצמים לעילות המנויות בחוק הערר

 640504/מ "ראה עע)ועדת הערר אינו יכול לפתוח את הדיון לטענות שכלל לא היו בסמכות ועדת הערר 

ר "יו' בי נ'רג 2/18509מ "עע 426, נים עליון עדדי, מועצה אזורית לכיש' מ נ"מקורות חברת המים בע

 (.914-/91, 126( 1)ד נז"פ, ירושלים,הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 

המשיבה הציגה אישור של השרים להעלאת תעריפי הארנונה והמערערת לא , מכל מקום 

 .הצביעה  על כל פגם באישורי השרים

 

טענות המערערת ביחס לשומה שהוציאה אין גם מקום שבמסגרת ערעור זה אתייחס ל .22

, ככל שהשומה שהוצאה אינה תואמת את החלטת הועדה. המועצה לאחר שניתנה החלטת ועדת הערר

עם זאת אעיר כי ראוי שהמשיבה תבחן את . ברי כי למערערת עומדות כל הזכויות על פי כל דין

 .ליך משפטי נוסףהטענות שהועלו ותתקן כל טעות בשומה שהוצאה מבלי שיהיה צורך בה

 

אין גם מקום להתייחס לטענות המערערת בנוגע לחיוב קרקע תפוסה ולשאלה האם יש בכך  .24

 .משום חריגה מדיני ההקפאה שהרי ועדת הערר קבעה כי אין לחייב את המערערת בגין קרקע תפוסה

 

 סוף דבר

הנני מורה על , יווגלפסק דיני לעניין הס 20ובכפוף לאמור בסעיף , בשים לב לכל האמור  ./2

, המערערת תוכל לפנות לועדת הערר להשלים את החלטה לעניין סיווג המבנים כאמור. דחיית הערעור

 .יום מקבלת פסק דין זה 91בתוך 

 

סכום זה יישא הפרשי . ₪ 000,/המערערת תישא בהוצאות המשיבה בערערור בסך של  

 .הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל

 .כ הצדדים"המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב

 
 

/200212 

/0/17222 
 .בהיעדר, (/022באפריל  20)ו "תשס, ד בניסן"י, ניתן היום
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