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המשפט להצהיר הוגשה תובענה על דרך המרצת פתיחה בה מבקש בית  .1

 :כדלקמן

כי המשיבה אינה רשאית לחייב את המבקשים בארנונה בגין המבנים  (א 
, על פי תעריף של מבני מלאכה ותעשיה, הריקים אשר בבעלות המבקשים

בהתאם לתכנית בנין עיר החלה על המקרקעין , אלא על בסיס של מגורים
 2(.755רג)

ום ארנונה למשך שישה כי המבקשים זכאים לקבל פטור מחובת תשל (ב 
בהיותם נכסים . 222חלקה  5126חודשים בגין הנכסים הידועים כגוש 

הוא יום  /12229וזאת לגבי התכנית המתחילה ביום , ללא שימוש, ריקים
 ./112929ועד ליום , הפיכת המבקשים לבעלי הנכס

ל ייעשה על בסיס "כי חיוב המבקשים בארנונה עבור המקרקעין הנ (ג 
על פי טבלת סוגי הבניינים כמוגדר בצווי ' בנין מגורים מסוג גסיווגם כ

 .הארנונה של המשיבה
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 העובדות .2

, 222המבקשים הינם הבעלים הרשומים על המקרקעין הידועים כחלקות  (א 
המקרקעין  –להלן )אשר בתחום שיפוטה של המשיבה , 5126בגוש  225

 (.ל"הנ

על שם חברת מקרקעין  /112129היתה רשומה על ליום  222חלקה   
 /12229והל מיום , במועד זה פורקה החברה. שבשליטת המבקשים

 .רשומים המבקשים כבעלי הנכס בחלקים שווים

 .1925הינה בבעלות המבקשים מאז  225חלקה   

ל את המבקשים כמפעל לעבודות "לאורך השנים שימשו המקרקעין הנ (ב 
 .מתכת

שינוי באופן , ל"המקרקעין הנחל באזור בו מוקמים , במשך הזמן (ג 
ועל פי מדיניות רשויות התכנון המקומיות נבנו , השימוש במקרקעין

 .באזור האמור בנייני מגורים

ל "לפיה נקבע הייעוד של האזור הנ2 755אושרה תכנית רג 1951בשנת  (ד 
 .תכנית זו חלה גם על מקרקעי המבקשים, למטרת מגורים

ל עד שלבסוף "עסקם במקרקעין הנהמבקשים המשיכו להפעיל את  (ה 
לטענת . 1969העתיקו את מפעלם אל מחוץ לעיר רמת גן בשנת 

ובלחץ עקיף של העיריה , המבקשים הדבר נעשה בלחץ הדיירים השכנים
 .המשיבה –

מאז פינוי עסקם של המבקשים מהמקרקעין נותרו המבנים שעל  (ו 
הגשת התובענה  ולא נעשה כל שימוש עד למועד, ל ריקים"המקרקעין הנ

 .דנא

המשיבה סיכלה את נסיונותיהם להשכיר את , לטענת המבקשים (ז 
וזאת עקב שינוי ייעוד המקרקעין , ל למטרת העסק"המקרקעין הנ

 .ממלאכה ותעשיה למגורים

עומדת המשיבה על כך ששיעורי הארנונה בהם מחוייבים , יחד עם זאת  
, למלאכה או לתעשיהישולמו כאילו מדובר במבנה המשמש , המבקשים

 .ולא למגורים
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שהמבקשים מחוייבים , התוצאה הסופית של דרישות המשיבה היא  
לערך מן החיוב בארנונה בגין מבנה  7בתשלום הארנונה בסך של פי 

 .מגורים

המבקשים פנו אל מחלקת הגביה של העיריה בבקשה להפחתת חיובי  (ח) 
 .ל המשיבה"פנו אל מנכומשפניותיהם העלו חרס , הארנונה הנגבים מהם

כי המקרקעין יחוייבו , ל הוסכם"בישיבה בין המבקשים לבין המנכ  
כי , לטענת המבקשים הסיכום היה, בתשלום ארנונה על בסיס מגורים

היינו מיום , החיוב על בסיס מגורים יחושב החל מיום פינוי המקרקעין
יק למשך כמו כן הוסכם כי המבקשים יקבלו פטור בגין נכס ר, 122269

היינו לגבי התקופה )ששה חודשים החל מן המועד בו נעשו בעליהם 
 (./1/2929 – /12229שבין 

, מחלקת הגביה לא מיהרה לשנות את החיובים כמוסכם בין הצדדים (ט) 
וזה נתן הנחיה בכתב כי יש . ולפיכך פנו המבקשים אל עוזר ראש העיריה

ולא כפי , 122291ם מיום ל על פי סיווג מגורי"לחייב את המקרקעין הנ
 (.122269מיום )שהוסכם קודם לכך 

מההבטחה פנו , חלקית, משנוכחו המבקשים לדעת כי העיריה חזרה בה (י) 
עוזר , באותה פגישה נכחו גם מהנדס העיר. אל ראש העיריה ונפגשו עמו

לטענת המבקשים . מנהל השומה ומנהלת מחלקת הגביה, ראש העיריה
כי חיוב המבקשת על בסיס מלאכה ותעשיה , מדתםראש העיריה צידד בע

ל "אם אכן לא ניתן להשתמש בנכסים הנ, הינו בלתי סביר ובלתי הגיוני
 .לצרכים אלה

בעקבות אותה פגישה שלח עוזר ראש העיריה מכתב אל פרקליטת  (יא) 
, כי משפטית לא ניתן לשנות את ייעוד המקרקעין, המבקשים ובו הבהיר

 .להשתמש בנכס על פי הייעוד המקוריגם אם אין אפשרות 

הוחלט לתת הנחה בארנונה החל , לפנים משורת הדין, אולם כותב העוזר  
כך שהסכום בו יחוייבו המבקשים יהיה כאילו שימשו  122291מיום 

 .ל למגורים"המקרקעין הנ

על פי החלטה חד צדדית של מחלקת הגביה , במועד כלשהוא בהמשך (יב) 
משנודע הדבר למבקשים הם . ה גם ההנחה האמורהבוטל, אצל המשיבה

 .עתרו לבית המשפט לקבלת הסעדים הנזכרים לעיל
 
 גדר המחלוקת .1
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כי כל שלושת הסעדים המבוקשים בעתירה נופלים , טוענת המשיבה (א) 
ערר על קביעת ארנונה )לחוק הרשויות המקומיות  1בגדרו של סעיף 

 .-1955ו"תשל, (כללית

, השגה)המבקשים לפעול בדרך ובמועדים הקבועים בחוק כלומר היה על   
ומשלא נעשה הדבר הפכה שומתם ( ערר וערעור לבית הדין המחוזי

 .לסופית

. עוד טוענת המשיבה כי עתירתם של המבקשים היא להנחה בארנונה (ב) 
אשר איפשר ( נוסח חדש)לפקודת העיריות  /26לענין זה חל בעבר סעיף 
על פי  121291אולם סעיף זה בוטל ביום . נחהלמועצת העיר להעניק ה

תיקוני חקיקה )לחוק ההסדרים במשק המדינה ( 2)11הוראת סעיף 
 .-1992ג"תשנ, (להשגת יעדי התקציב

כי שינוי הייעוד במקרקעין נעשה עוד בשנת , טוענת המשיבה, בנוסף (ג) 
אולם המבקשים המשיכו להשתמש בהם לצורך עיסקם עד לשנת , 1951
1969. 

ומכיוון , כך טוענת המשיבה, הואיל והמבקשים פינו את הנכס מרצונם  
אין זה מן הראוי , שאיש לא שלל מהם את הזכות להמשיך ולהפעיל אותו
 .להפחית מן החיוב בתשלום ארנונה למלאכה ולתעשיה

לטענתם . המבקשים חלוקים הן עובדתית והן משפטית על מענה זה  
הפעילו על המבקשים לחץ , ל"קעין הנתושבי האזור בו נמצאים המקר

 .ואף המשיבה עשתה כל שלאל ידה להניע אותם לכך, לעזוב את המקום

זכאים , טוענת המשיבה כי על פי תכנית בנין העיר התקפה באזור, כמו כן (ד) 
, ריח רע, מעבדות שאינן גורמות רעש"המבקשים להשתמש בנכסים כ

 ".לכלוך או התקהלות הגורמות מטרד

כי אילו הגישו המבקשים בקשה לשימוש חורג , עוד מטעימה המשיבה (ה) 
 .סביר להניח שהיתה נענית, בנכס

כי אם ימצא בית המשפט כי הנכסים , טענה נוספת מפי המשיבה היא (ו) 
+" סוג א"ל ראויים להגדרת מגורים אזי יש להגדירם כדירת מגורים "הנ

 .כטענת המבקשים" 'סוג ג"ולא 

ף כופרת בזכותם של המבקשים לפטור מארנונה על נכס ריק המשיבה א (ז) 
כמו כן טוענת , (נוסח החדש)לפקודת העיריות ( ב)ב252כאמור בסעיף 

 .לפקודה 2-1כי היא מנועה מליתן הנחה לאור סעיף , המשיבה כאמור
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 דרך ההשגה על החלטת העיריה .2

בקשים היתה כי הדרך היחידה הפתוחה בפני המ, טוענת המשיבה כאמור (א) 
ערר על )לחוק הרשויות המקומיות  1להשיג על הארנונה כאמור בסעיף 

 :הקובע -1955ו"תשל, (קביעת ארנונה כללית

ימים מיום  /9מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך  (א"  
קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד 

 :טענה מטענות אלה

לו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע הנכס שבש (1)   
 .בהודעת התשלום

, נפלה בהודעת התשלום שהמשיגים עליה טעות בציון הנכס (2)   
 .גודלו או השימוש בו

לפקודת ( ב)ב252הוא אינו מחזיק כמשמעותו בסעיף  (1)   
 ...".העיריות

כוללת גם החלטה בכל שאלה , טוענת המשיבה כי קביעת חבות במס  
וחייבת להתברר בדרך המיוחדת , הכרוכה בקביעת החבות והיקפה

 .שנקבעה לכך בחוק

 .טענה זו איננה מקובלת עלי ככל שהיא נוגעת לחיוב בארנונה כללית  

ד "פ, עירית קרית אתא' מ נ"דשנים וחומרים כימיים בע 552266צ "בבג  
 :נפסק, 599( 1)מו

בלת סמכותו של מנהל הארנונה מצומצמת היא ומוג"
לשאלות . טכניים ברוחם בלבד. לנושאים עובדתיים

כמו הקריטריונים שנקבעו לאופן הטלת , עקרוניות יותר
אין הוא רשאי . סבירות גובה הארנונה וכדומה, הארנונה
 ".להדרש

ובכלל זה , משפנו המבקשים אל פקידים שונים אצל המשיבה, עוד וזאת (ב) 
כך שהם נוקטים בדרך שגויה  איש לא העמיד אותם על, אל ראש העיריה

 .ל"לחוק הנ 1בכך שאינם מגישים השגה לפי סעיף 

המבקשים קיבלו הבטחות שונות וזכו אף להכרה בעמדתם : נהפוך הוא  
הטענה כאילו מלכתחילה היו צריכים (. אמנם לפרק זמן מוגבל)
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כאשר המשיבה מעולם , ערר וערעור, המבקשים לבחור בדרך של השגה
מה . יש בה יותר משמץ של חוסר הגינות ותום לב, כך בעברלא הלינה על 

גם שנראה לי כי היא יוצרת מניעות כלפי העיריה מלהלין כיום על 
 .על שנקטו בהליכים בדרך לא נכונה, המבקשים
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 האם עתירת המבקשים היא להנחה בארנונה .7

טוענת המשיבה כי עתירת המבקשים היא למעשה להפחתת הארנונה  (א) 
אשר קבע , (נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)/26נין זה חל בער סעיף ובע

 :לאמור

בהתחשב במצבו , המועצה רשאית להפחית ארנונה או לוותר עליה"  
 ".או בגלל סיבה אחרת שאושר על ידי השר, החומרי של החייב בהן

במצוות חוק ההסדרים במשק המדינה  121291סעיף זה בוטל ביום   
סעיף ) 12/5ח "ס, -1992ג"תשנ, (השגת יעדי התקציבתיקוני חקיקה ל

 (.'ב11

אם , לפיכך טוענת המשיבה שזכותם של המבקשים להפחתה בארנונה  
 .121291היתה קיימת פקעה ביום 

 .גם טענה זו איננה מקובלת עלי (ב) 

שגופים מוסמכים אצל המשיבה הבטיחו , כל שטוענים המבקשים הוא  
 .וחזרו בהם מהבטחתם שלא כדין, להם שינוי בסיווג הנכס

העובדה שבאחת ההזדמנויות ניסחו פקידי המשיבה את ההתחייבות   
שכן גם , איננה מעלה ואינה מורידה, ולא כשינוי ייעוד" הנחה"כ

ההתחייבות זו מהווה חזרה מן ההתחייבות הקודמות לשנות את ייעוד 
 .הנכסים

 
 האם יכולים המבקשים לעשות בנכס שימוש עסקי .5

כי המבקשים העבירו את מפעלם אל איזור ברקן , טוענת המשיבה (א) 
מרצונם הטוב והחופשי ומבלי שהעיריה , שבשומרון משיקולים שלהם

הכריחה אותם לעשות זאת או נקטה נגדם בצעדים משפטיים לפינויים 
הם יכלו להמשיך את השימוש , אם רצו המבקשים בכך..."מהמקום 

 ".ללא כל הפרעה מצד המשיבה, םהתעשייתי במפעלם עד היו

אולם דברים אלה אינה עולים בקנה אחד עם תצהירו ועם עדותו של מר  (ב) 
ואשר עדותו , בנם של המבקשים אשר העיד מטעמם, איתן קרשין
כי הובהר למבקשים הבהר היטב כי , מדברי מר קרשין עולה. מהימנה עלי

מן . לאורך ימיםלא יוכלו להמשיך ולהפעיל את מפעלם באותו מקום 
ל "כי גם השכנים המתגוררים בסביבת הנכסים הנ, העדות אף עולה

עד אשר הדבר עלה בידם , הפעילו לחץ על המבקשים לנטוש את המקום
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לאור סירובה העקבי של המשיבה להתיר שימוש , עלו בתוהו. לבסוף
ע החלה "זאת מן הטעם שעל פי התב. בנכסים למטרת מלאכה ותעשיה

 .מדובר באזור מגורים, על האזור

ע ניתן "כי על פי התב –האחת , בהקשר זה מעלה המשיבה שתי טענות (ג) 
כי יכולים היו המבקשים  –השני . לעשות שימוש בנכסים כמעבדה

ורשויות התכנון היו נענות , ל"בנכסים הנ בקשה לשימוש חורגלהגיש 
 .לבקשה להתיר שימוש בנכס למלאכה ולתעשיה

 .ומוטב להן אילולא נטענו כלל, גם יחד דינן להידחותשתי טענות אלה   

להגביל את השימוש בנכס , היא רשאית מחד גיסא, לשיטת המשיבה (ד) 
. לחייבו בארנונה עבור מלאכה ותעשיה, ומאידך גיסא, למגורים בלבד

אולם הואיל וברור גם למשיבה כי מדובר בסתירה שאיננה מתיישבת עם 
, כלומר, לדעתה בהגשת בקשה לשימוש חורגהפתרון הוא , שורת ההגיון

האזרח הוא זה שצריך לכתת רגליו בין רשויות התכנון , אליבא דמשיבה
, על מנת ליישב את הסתירה הפנימית במדיניותה של המשיבה, השונות

, ועל מנת למנוע עצמו מתשלום ארנונה בסכומים הגבוהים פי חמשה
 .מאלה שהוא סבור שעליו לשלם

והפתרון המוצע על ידי , ה זו איננה מתקבלת על דעתיתוצאה מביכ  
 .לאו פתרון הוא, המשיבה

כך גם לגבי העלאת האפשרות כי המבקשים ימצאו להם שוכרים  (ה) 
טובה ' מטעם המשיבה העידה גב. המעונינים להשתמש בנכסים כמעבדה

דואני ' גב. מנהלת מחלקת הגביה ומנהלת הארנונה אצל המשיבה, דואני
גם כאן טענת . מעבדות -/5כי בכל רחבי העיר רמת גן מצויות כהעידה 

וזאת כדי , העיריה כי המבקשים חייבים להשכיר את הנכסים כמעבדה
לוקה בחוסר סבירות ואיננה , ליישב את הסתירה במדיניותה של המשיבה

 .מתיישבת עם ההגיון

 519269א "בהקשר לאמור לעיל נזקקת המשיבה לפסק הדין בענין ע (ו) 
 .559( 1)ד מה"פ, יפו-אביב-עירית תל' מיכקשווילי נ

 .אולם עיון בפסק הדין איננו בהכרח מחזק את עמדתה  

העיריה רשאית לקבוע על פי אילו : "בר' קובע השופט ג 552' בעמ  
" כל עוד היא פועלת במסגרת החוק ובסבירות, קריטריונים לגבות ארנונה
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של העיריה עומדת במבחן וכאמור לעיל לא מצאתי כי מדיניותה 
 .הסבירות

 :נפסק 557' ובע  

שעיריה תמנע מהבעלים , לכאורה אין זה צודק"
ומאידך גיסא תחייב אותו , להשתמש בנכסו מחד גיסא

אם במקרה כזה לא תיענה העיריה . בתשלום ארנונה
לפחות חלקית מתשלם , לבקשה לפטור את הבעלים

ק עילה טובה כי אז תהיה למחזי. ארנונה על אותו נכס
 ".לתקוף את עמדת העיריה מן הטעם של חוסר סבירות

גם דברים אלה יש בהם כדי לחזק את עמדת המבקשים ואולם יש להבהיר   
שהתוצאה הנלווית אליו . לשינוי ייעוד הנכסכי במקרה דנן הבקשה היתה 

ולא פטור או הנחה מארנונה כפי שמנסה להציג , היא הפחתת הארנונה
 .זאת המשיבה

כי חלק , ממסכת הראיות שהוצגה בפני בית המשפט עולה: זאת ועוד (ז) 
ניכר מטענותיה העובדתיות והמשפטיות כאחד העלתה המשיבה 

על כך נאמרו הדברים הבאים המדברים . עם פתיחת ההליך דנא לראשונה
 :בעד עצמם

כבר הביט בית משפט זה לא פעם בחשדנות על נימוק "
זה להסבר פעולה או  שהובא בראשונה בבית משפט

נימוק השונה מזה שניתן קודם לכך . מחדל שלטוני
 ".לאזרח הנוגע בדבר

ראש עירית ' שרעף נ /25525צ "בבג( כתארו אז) כהן' חדברי השופט )  
 (.565, 562( 2)ד כד"פ, בת ים

 
 הבטחת שלטונית .5

גבי מר , ל העיריה"כי הסיכום המקורי בינם לבין מנכ, טוענים המבקשים (א) 
וכי הסכמה זו , כלל את כל הסעדים המבוקשים על ידם בעתירה זו, פארן

 .מהווה הבטחה שלטונית

כי תוכן ההבטחה הוא . וכן מהימנה עלי הטענה, טענה זו מקובלת עלי  
טענת המשיבה כי ההבטחה לוקה בהעדר , כפי שהציגוהו המבקשים
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תיק בית גמירת דעת אין לה אפס קצהו של עיגון בחומר הראיות שב
 .המשפט

, ל העיריה"כעולה מעמדת המשיבה ומעדותו של מר גבי פארן מנכ (ב) 
החזרה מן ההבטחה נבעה מכך שפקידי המשיבה גילו להפתעתם כי לא 

וכי המבקשים לא גילו לפקידי , היו רשאים להבטיח את שהבטיחו
 .העיריה את העובדות לאשורן

בסיס משפטי של ממש מעיון בטענות המשיבה בסיכומיה לא מצאתי   
או , בין משפטית ובין עובדתית. לטענתה כי ההבטחה ניתנה בטעות

בין במעשה ובין , לטענה כי המבקשים או מי מטעמם הטעה את המשיבה
 .במחדל

לפקודת ( א)2/1טענת המשיבה כי יש להחיל על הענין דנן את סעיף  (ג) 
 .איננה מקובלת עלי( נוסח חדש)העיריות 

 :לאמור הסעיף קובע  

כתב התחייבות או תעודה אחרת מסוג שקבע , חוזה"
השר בתקנות ושיש בהם התחייבות כספית מטעם 

, לא יחייבוה אלא אם חתמו עליה בשם העיריה, העיריה
 ...".ראש העיריה והגזבר, בצד חותמת העיריה

אינני סבור כי למקרים כגון זה שלפני כיוון המחוקק את דבריו בחוקקו   
פירושה " התחייבות כספית"מן הסעיף עולה כי . ל"הנאת הסעיף 

 .ולא הסכמה שלא לקבלם, התחייבות לשלם סכומי כסף

נראה לי כי יש לפרש את החוק בדרך המקיימת את , מכל מקום  
 .ולא בדרך המאיינת אותן, התחייבויות העיריה

צ "הנורמה היסודית המוחלת על הבטחה שלטונית נקבעה בענין בג (ד) 
( 1)ד ל"פ, שר המסחר והתעשיה' מ נ"טקס קורפריישן בע-סאי 117257

551 ,555: 

הבטחה שניתנה על ידי בעל שררה בגדר סמכותו "
והצד השני , החוקית בכוונת שיהיה לה תוקף משפטי

ההגינות הציבורית דורשת . מקבל אותה בצורה זו
כאשר בכוחו של . שההבטחה תקויים הלכה למעשה

פילו לא שינה האזרח את מצבו א, המבטיח למלא אחריה
אמינות הממשל בעייני הציבור , לרעה בעקבות ההבטחה
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חשובה לעין ערוך מן האפשרות שינתן לו לחזור בו או 
מהבטחה שנתן או מהתחייבות , במקרה זה או אחר, לסגת

בגדר סמכותו החוקית , שקיבל על עצמו כלפי האזרח
 ".ואפשרות הביצוע המעשית

אולם בעקרון היא שרירה וקיימת עד , במקצת בהמשךהלכה זו סוייגה   
שר ' מ נ"אומן מפעלי סריגה בע 297229צ "ראה בג)עצם היום הזה 

כפר " דישון" 122265צ "בג. 259( 1)ד לב"פ, התעשיה המסחר והתיירות
צ "בג. 721( 2)ד ט"פ, שר החקלאות' שיתופי להתיישבות חקלאית נ

( 2)ד מא"פ, שר החקלאות' ים נמושב עובד –נחלת זבוטינסקי  515265
 (.5/1( 1)ד לה"פ, המועצה המקומית נתיבות' אלון נ /26226צ "בג. 5/1

, כאמור לעיל לא מצאתי טעם של ממש לחזרתה של המשיבה מהבטחתה (ה) 
 .כפי שזו פורטה על ידי המבקשים

הנטל להוכיח קיומו של טעם סביר המצדיק נסיגה מן ההבטחה הוא על   
; 526, 522( 1)ד לב"פ, שר החקלאות' אביוב נ 27/256צ "בג)הרשות 

, עירית הרצליה' שפקמן נ 2161291צ "בג; /71' ל בעמ"הנ 122265צ "בג
 (.277, 225( 1)ד פו"פ

 .לא מצאתי כי עלה בידי המשיבה להרים נטל זה  

צורכי ציבור "הרי ש, כי אפילו ניתנה ההבטחה האמורה, טוענת המשיבה (ו) 
 :רשים חזרה ממנהדו" חיוניים

שישמרו מכל משמר כספי , צורכי ציבור אלה הינם"
שתהא , ציבור שנועדו לשרת ולשמש את כללי הציבור

שלא יינתנו . גביית מיסים צודקת שווה ונכונה לפי הדין
פטור או הנחה במקום שאינם מגיעים ושלא תהא אפליה 

מטרת הארנונה ... פסולה בין נישומי הארנונה באותו אזור
, ינה לאפשר לרשות המקומית לקיים שירותים וחובותה

ועליה להיערך לשם כך מבחינה תקציבית מבחינת 
 ".ההוצאות וההכנסות

אך יש להצטער על כך , מילים כדורבנות אלה כבודן במקומן מונח  
 .המשיבה לא יישמה אותן לפחות בחלקן, שביחסיה עם המבקשים

גביית מיסים על פי קריטריונים גביית מיסים שווה וצודקת פירושה גם   
 .ולא כאלה הגובלים בהתעמרות באזרח, ענייניים
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מקום שהרשות המקומית עצמה אסרה על שימוש בנכס למטרת מלאכה   
אין הדעת נותנת שהיא תוכל לדרוש מבעלי נכסים תשלום , ותעשיה

אלא לכל היותר יכולה היא לגבות מיסים בגין , ארנונה בגין ייעוד זה
וזאת כמובן במקרה שהארנונה בגין )אותו היא עצמה קבעה  הייעוד

 (.הייעוד שנקבע על ידי העיריה נמוכה מזו שהעיריה דורשת בפועל

לחזרתה של המשיבה מן ההבטחה לא נמצא על כן צידוק סביר ולפיכך  (ז) 
 .ההבטחה בעינה עומדת
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 סיווג המבנים .6

כאמור , ני מגוריםמשהחלטתי כי הבטחת העיריה לראות נכסים מב (א) 
תישאל השאלה באיזה סוג על מבנה מגורים , בייעוד המחייב לגבי האזור

 .מדובר

 :אצל המשיבה נוהגת חלוקה של מבני מגורים לחמישה סווגים (ב) 

 /11או דירות ששטחן מעל 2פנטהאוזים ו, בניינים בודדים +: סוג א  
 .-122252שנישומו החל מ' ג-'ב-'ר באזורים א"מ

 ................... : 'אסוג   

 ................... : 'סוג ב  

 .דירות בבתים משותפים או מושכרים במצב רעוע ומוזנח  :'סוג ג  

 ...................  :'סוג ד  

 .גם בשאלת סיווג הנכס כמבנה מגורים חלוקים הצדדים (ג) 

פיכך יש הנכסים בהם מדובר הינם בבניינים בודדים ול, אליבא דמשיבה  
לעומתם טוענים המבקשים כי המדובר בנכסים +. לסווגם בסיווג א

אולם המשיבה . 'ולפיכך יש לסווגם כנכסים סוג ג" במצב רעוע ומוזנח"
, עניינו בתים משותפים או מושכרים בלבד" 'סוג ג"מצביעה על כך ש

 .ובענייננו אין המדובר באחת האפשרויות האלה

ממש בבחירת הפרשנות הראויה מבין שני הואיל ומתעורר ספק של  (ד) 
נראה לי כי יש להזקק בהקשר זה להלכות העוסקות , הסיווגים האמורים

 .בפרשנות חוקי המיסים

אשר לפרשנותם של חוקים פיסקאליים כבר נפסק לא פעם בבית "  
נאים גם לחוקים , המשפט זה שכל כללי הפרשנות היאים לחוקים אחרים

מפרשים את , מוטל על פי לשון החוק בספק כשחיוב לשלם מס... אלה
 /15226א "ע" )ואין מחייבים אותו מספק, החוק לטובת משלם המס

. 761, 759( 1)ד לד"פ, פרוסקאואר' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים חיפה נ
 (./1, 1( 2)ד לג"פ, מ"כנפי מתכת בע' מנהל מס קניה נ 552267א "ע

נועד לקבוצת + ה מראה כי סיווג אעיון בסיווג שקבעה המשיב, לפיכך (ה) 
שכן באותו סיווג דרים בכפיפה אחת הן , יותר" יוקרתיות"הדירות ה

 .ר"מ /11והן דירות ששטחן עולה על " פנטהאוזים"
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נראה לי כהולם יותר את המבנים נושא המחלוקת ' סוג ג, לעומת זאת  
ים מדובר במבנ. כפי שעולה מהתמונות אשר הוצגו בבית המשפט, שבפני

 .ולפיכך יש לסווגם ככאלה לצורך גביית ארנונה, מיושנים ורעועים

בהקשר זה יש להעיר כי גם את ההחלטה בשאלה כיצד לסווג את הנכסים  (ו) 
ובין כמבנה למגורים מן הראוי היה , בין כמבנה למלאכה ולתעשיה, ל"הנ

 :לקבל ברוח הפרשנות המשפטית המקובלת

יש לפרש , כל חוק אחראת החקיקה הפיסקאלית כמו גם "
ובאופן שישרת את , בצורה הגיונית אחידה וקוהרנטית

 ".תכלית החקיקה

 (55, 52( 7)ד מו"פ, מ"מנהל מע' מ נ"ארם משחקים בע 511269א "ע)  

כאשר בפועל , חיוב הנכסים האמורים בארנונה בסיווג מלאכה ותעשיה  
יבה איננו בשל מדיניות המש, לא ניתן לעשות בהם שימוש בייעוד זה

 .בקנה אחד עם הפרשנות הראויה של חיקוקי המיסים( לדעתי)עולה 
 
מלבד , לאור כל האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה כי דין התובענה להתקבל .9

היינו הבקשה לפטור לנכס ריק עבור חלקה , הסעד השני לו העותרים המבקשים
ואילו , ין זהעדותו של מר קרשין אינה בהירה בענ. למשך ששה חודשים 222

דואני מטעם המשיבה עולה כי המבקשים כבר זכו בעבר לפטור ' מעדותה של גב
 .שכזה

לא מצאתי כי בשאלה זו עלה בידי המבקשים להרים את נטל ההוכחה הנדרש  
( ב)ב252על פרשנות סעיף ) 222במשפט אזרחי כדי לזכותם לפטור לגבי חלקה 

א "ראה ע: שים לנכס ריקלפקודת העיריות בענין פטור למשך ששה חוד
אולם . 556( 2)ד מו"פ, עירית פתח תקוה' מ נ"חברת מצות ישראל בע /111/29

תיקוני חקיקה להשגת )כי חוק ההסדרים במשק המדינה , יש להזכיר בהקשר זה
( לחוק( 2)11סעיף ( )ב)-ו( א)ב252ק "ביטל את ס -1992ג"תשנ, (יעדי התקציב

 (.ו לאחר קרות הארועים נושא התובענה דנאאך ביטול סעיפים אלה נכנס לתוקפ

הנני נענה לחלק הארי של התובענה ומצהיר כי המשיבה אינה רשאית , לפיכך 
לחייב את המבקשים בארנונה בגין המבנים הריקים אשר בבעלות המבקשים על 

', אלא על בסיס של בנין מגורים מסוג ג, פי תעריף של מבני מלאכה ותעשיה
 .ואילך 152269וזאת החל מיום , ונה של המשיבהכמוגדר בצווי הארנ

ד בסך "ט עו"המשיבה תזכה את חשבון המבקשים את הוצאות התובענה וכן שכ 
 .1212291על פי יום ערך של ( מ כדין"בצירוף מע)ח "ש ///,/1
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7129151 

ד אנגלסמן ואורן "תעביר עותק פסק דיני זה לפרקליטי הצדדים עוה – המזכירות72556111
 .יעם טלפונית על משלוח פסק הדיןותוד

 
 

7129151 

 . בהעדר הצדדים 1.11.91ניתן בלשכתי היום 72556111
___________

___ 
 

 71357545-725292גורן ' א

 שופט, גורן' א   
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 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


