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  בתי המשפט

 /00033360עמנ בבית המשפט לענינים מינהליים בחיפה

 

 /006036000 :תאריך נשיא. גריל  ס. השופט י' כב :בפני

 

  מ"קלאב מרקט רשותות שיווק בע :בעניין

 המערערת שמואל בורסי ד"כ עו"י ב"ע 

   -נ ג ד - 

  מנהלת הארנונה של עיריית חדרה 

 המשיבה נוביץאריאל ארו ד"כ עו"י ב"ע 

 

מנהלת הארנונה של עירית ' מ נ"קלאב מרקט רשתות שיווק בע 54//45עמנ (: 11-50-5550)דין במנהלי -לפסק
 רונית כהן כספי , ארונוביץ. א, שמואל בורסי: ד"גריל עו. י: שופטים חדרה

 

 

 פסק דין

 

, ל ועדת הערר לענייני ארנונה כללית ליד עיריית חדרהבפניי ערעור מינהלי על החלטתה ש .א

-לפיה נדחתה השגתה של המערערת בעניין הודעות שומה שנשלחו אליה על, 03.20.03מיום 

 .0000עד  0000ידי העירייה לגבי שנות המס 

 

 :העובדות הצריכות לעניין לפי הודעת הערעור הינן בתמצית אלה .ב

, השוכרת את המבנים נשוא ערעור זה, גדת כדין בישראלהמערערת היא חברה פרטית המאו 

 . ומנהלת בהם סופרמרקט אשר ממוקם בתחום שיפוטה של עיריית חדרה

 .ובהן גם המרכולית נשוא הערעור, הכולל מספר חנויות, "(המתחם: "להלן)המדובר במתחם  

 

רערת לגבי שיגרה הודעות שומה למע"( המשיבה: "להלן)מנהלת הארנונה בעיריית חדרה  

וזאת על פי פירוט הנכסים , לכל שנת מס₪  300,000 -בסכום של כ 0000עד  0000שנות המס 

 : כדלקמן

חניון רכב "קרקע תפוסה ; ר"מ 026 -סככות בשטח של כ; ר"מ 0/63 -מבנים בשטח של כ

 . ר"מ 0202 -בשטח של כ"( החניון: "להלן" )פתוח
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ועל כן החיוב בגין שטחי החניון מתחלק בין , החניון משרת את כלל החנויות אשר במתחם

 .החנויות לפי החלק היחסי של כל חנות במתחם

 

הגישה המערערת ערר לוועדת , משנדחתה השגה זו. המערערת הגישה השגה על גובה התשלום

נדחה הערר והמערערת הגישה ערעור מינהלי בפני  20.0003./0ביום . הערר לענייני ארנונה

 ./60000עמנ  -ת בבית משפט זה וזא

 

התמקדו במעמדו של החניון לעניין החיוב  /60000עמנ טענותיה של המערערת במסגרת 

, ח העובדה שהחניון הוא ציבורי והכניסה אליו חופשיתהמערערת טענה כי נוכ. בארנונה

 .פטורה היא מתשלום ארנונה בגינו

 

לפיה שגתה , דחיתי את טענת המערערת /60000עמנ  -ב 23.3.0003בפסק דין שנתתי ביום  .ג

 . ת בתשלום ארנונה בגין השימוש בחניוןהמשיבה בכך שחייבה את המערער

 

כי השימוש שעושה המערערת בשטחי החניה מביא לה , דין-בין היתר קבעתי באותו פסק

ציינתי שהמתחם ממוקם באזור תעשיה והדעת נותנת כי רוב הציבור המחנה את . תועלת

 .אמור להיכנס לחנויות המתחם לצורך קניות, רכבו בשטח החניון

 

כי בדין סברה , קבעתי, וכח העובדה שהמערערת מחזיקה בפועל בשטחי החניהונ, לאור זאת

והוספתי שהחיוב בגין שטחי החניה הפתוחים מתחלק , "קרקע תפוסה"הוועדה כי עסקינן ב

 .בין החנויות לפי החלק היחסי של כל חנות במתחם

 

מערערת לעניין לצורך שמיעת טענותיה של ה, הוריתי על החזרת הדיון לוועדת הערר, עם זאת

 .וחלקה היחסי של המערערת בשטח זה, היקף שטח החניה שבגינן היא מחוייבת

 

דחתה וועדת הערר את טענות המערערת בעניין היקף שטחי , 03.20.03בהחלטתה מיום  .ד

מוצג )תוך שהיא קובעת שהמפה המצבית , החניון בגינם מחוייבת המערערת בתשלום ארנונה

אינה מקובלת עליה הואיל ואין בה פירוט והסבר לשטחים שצירפה המערערת ( 62ע

 .המפורטים בה

 

בין משבצות החניה לבין , כמו כן קבעה הוועדה כי ההפרדה אותה מבקשת המערערת לערוך 

 . היא הפרדה מלאכותית שאין לקבלה, המדרכות והצמחיה, הכבישים

 .על החלטה זו של ועדת הערר הוגש הערעור המונח בפניי עתה
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ששטחה , שהוועדה דחתה את עמדת המערערת לפיה יש לחייב גם את תחנת הדלק, אוסיף 

וועדת הערר נימקה את מסקנתה זו בכך שתחנת הדלק . בחלק יחסי משטח החניון, ר"מ /0/

ולא במטרה , מנת לתדלק ולהמשיך בנסיעתם-היא תחנת שירות ולקוחותיה מגיעים על

 .לעשות שימוש בשטחי החניה

 .שעל טענתה בעניין תחנת הדלק לא חזרה עוד המערערת בערעור המינהלי, אציין 

 

בערעור המונח בפנינו טוענת המערערת כי ועדת הערר שגתה כאשר קבעה בהחלטתה שאין  .ה

המחושבים לצורך קביעת , המדרכות והצמחיה משטחי החניון, להפחית את שטחי הכבישים

 . שיעור הארנונה

דינו של בית משפט זה שניתן ביום -דה בהחלטה זו בניגוד לפסקלטענת המערערת פעלה הווע

 ./60000עמנ  -ב 23.3.03

 

הינם בגדר , המדרכות והצמחיה במתחם הנדון, טוענת המערערת כי שטחי הכבישים, כמו כן 

הרי , משכך. פקודת הפרשנותוכמשמעותו ב פקודת העיריותל 0/2כמשמעותו בסעיף " רחוב"

 .ששטחים אלה פטורים מחיוב בארנונה

 

טחי הכבישים והמדרכות המשמשים למעשה בש" מחזיקה"לטענת המערערת היא אינה בגדר  

 .עסקים נוספים שבמתחם ואין לה כל זכויות בשטחים אלה

  

המערערת מתארת את השטחים נשוא הדיון כמעברים המשמשים ציבור אנשים בלתי מסוים  

 . המגיע לכל חנויות המתחם ולאו דווקא למרכולית נשוא הערעור

ומכאן שאין למערערת , הכניסה אליו חופשיתבנוסף מדגישה המערערת כי החניון פתוח ו

 .שליטה על הנכנסים והיוצאים אותו

 

' מ נ"מליסרון בע //62/23א "עכ המערערת מבקש להבחין את ענייננו מפסק הדין שניתן ב"ב 

ובו חויבו המעברים בתוך "( פרשת מליסרון: "להלן) /23( 2) ד נה"פ, עיריית קרית ביאליק

ואילו בענייננו , הואיל ושם מדובר היה בחניון מקורה בתוך קניון, הקניון בתשלום ארנונה

 .ממוזג ומאובטח, מדובר בחניון חיצוני הנעדר את היתרונות שיש בחניון מקורה

 .כך לטענתו, ה כדבעיכ המערערת שהחלטת הוועדה נעדרת הנמק"טוען ב, בנוסף 

 

לא נקבע שהחלטתה של המשיבה  /60000עמנ  -הדין הקודם ב-כ המשיבה טוען כי בפסק"ב .ו

 . היא שגויה, בידי המערערת" הקרקע התפוסה"באשר לשטח 

הוא כי על הוועדה לדון בטענות נוספות של , בהכ המשי"כך לטענת ב, משפט זה-כל שקבע בית

 .אשר לא נדונו קודם לכן, המערערת

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20406/04
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אבי  /3//600א "ע -כ המשיבה לפסק דינו של בית המשפט העליון ב"מפנה ב, לגופו של עניין

וכן לשני , (/00.2.000ניתן ביום )[ פורסם בנבו]' פה ואחעיריית חי' נ' ואח' גולדהמר ושות

 .פסקי דין נוספים אשר ניתנו בעקבותיו

 

משמעותה כי , ל שבעניין גולדהמר"ההלכה שנקבעה בפסק הדין הנ, כ המשיבה"לטענת ב

ואין , דהיינו החניון, שטחי מעבר בחניונים הם שטחים בעלי זיקה ברורה לשטח העיקרי

 . צמאייםלראותם כשטחים ע

בין משבצות החניה לבין הכבישים , כי ההפרדה אותה מבקשת המערערת לעשות, עוד נטען

 .כפי שקבעה וועדת הערר, היא הפרדה מלאכותית, והמדרכות

 

" מחזיקה"שהיא אינה בגדר , אין המערערת רשאית להעלות את הטענה, כ המשיבה"לטענת ב

אם כי לא , כי המערערת מחזיקה /60000עמנ  -שעה שכבר נקבע ב, בשטחי המעבר והמדרכות

מאחר שפסק . לרבות שטחי המעבר והמדרכות הכלולים בהם, בשטחי החניונים, בלעדית

ערער הרי שאין מקום ל, כ המשיבה"כך טוען ב, הפך לחלוט, 23.3.03שניתן ביום , הדין דלעיל

 .עתה על מי מקביעותיו

 

כ המשיבה כי החלטת וועדת הערר היתה מנומקת "טוען ב, כ המערערת"בניגוד לטענת ב

הוא נימוק מקובל , תוך שהוא מציין כי הנימוק לפיו חלוקת הנכס היא מלאכותית, בהחלט

 .בפסקי דין של בתי משפט שונים

 

יון לוועדת הערר לצורך שמיעת טענות הוריתי על החזרת הד, 23.3.0003בפסק דיני מיום  .ז

ככל שאלה נוגעות לגודל השטח שבגינו מחויבת היא בתשלום ארנונה תוך מתן , המערערת

גם חוות דעת של מודד מטעמה , אפשרות למערערת להביא בפני וועדת הערר כחלק מטענותיה

 . לסתירת חישובי השטחים שהמשיבה טוענת להם

ה המורה על הפחתת גודל השטח המחוייב בארנונה אלא רק ל קביע"הדין הנ-לא היתה בפסק

 . לצורך שמיעת טענות אשר לא זכו להתייחסות קודם לכן, הוראה להחזרת הדיון לוועדה

דינו של בית -לפיה וועדת הערר פעלה בניגוד לפסק, אינני מקבל את טענת המערערת, לפיכך

 .עת החליטה לדחות את הערר של המערערת, משפט זה

 

אין מקום לסווג את שטחי החניון , קבעתי כי בנסיבות העניין 23.3.0003דיני מיום -בפסק .ח

מכאן שיש מקום לחייב את המערערת ". רחוב"הסמוכים לעסקה של המערערת כשטחי 

 . בתשלום ארנונה בגין שטחים אלה

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208838/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20406/04


 מנהלת הארנונה של עיריית חדרה' מ נ"קלאב מרקט רשותות שיווק בע   /33360( 'חי)עמנ 

0  

 

, בשאלת היקף שטחי החניון החייבים בארנונה, כעת מתמקדת המחלוקת בין הצדדים 

, "(השטחים שבמחלוקת: "להלן)המדרכות והצמחיה שבחניון , שאלה האם הכבישיםוב

 .לצורך החיוב בארנונה, נכללים אף הם בגדר שטחי החניון

 

שטחי , ל שכעולה מתמונות המתחם שצורפו לסיכומי המערערת"קבעתי בפסק הדין הנ 

  .שנמצא כולו באזור תעשיה, החניונים הפתוחים צמודים למתחם החנויות

 

להיכנס , כך הדעת נותנת, רוב ציבור המחנים את רכבם בשטחים אלה אמור ככל הנראה

מניב , כך קבעתי שם, השימוש שעושה המערערת בשטחי החניה. לחנויות אלה לצורכי קניות

 . לה תועלת

ואין זה סביר שאנשים , הקרקע בה עסקינן ממוקמת באזור תעשיה בדרומה של העיר חדרה

שכדין סברה וועדת הערר שעסקינן , מכאן. ללא זיקה לחנויות המתחם, וישתמשו בקרקע ז

 ".קרקע תפוסה"ב

 

הגדירה  03.20.03את הסוגיה העומדת לדיון בערעור זה שהוגש על החלטת וועדת הערר מיום  .ט

 :/2.2.0של השלמת הטיעון מטעם המערערת מיום  0בסעיף , המערערת כך

 

ל המשיבה לתקן את שומות הארנונה טענת המערערת בערעור הינה כי ע" 

המדרכות והצמחיה , כך ששטחי הכבישים, לשנות הכספים נשוא ערעור זה

הכל כמפורט בתשריט , יופחתו מחלקה היחסי של המערערת בשטחי החנויות

 ".שהגישה המערערת לוועדה הנכבדה

 

להשלמת ' נספח ב)כי מתוך התשריט ( של השלמת הטיעון 03בסעיף )עוד טוענת המערערת  

 . ר"מ 000/כ שטח המתחם הפתוח הוא "עולה שסה( הטיעון

 6//0הוא ( האספלט)ואילו שטח הכבישים , ר"מ 0/23.00מתוך שטח זה שטח החנויות הוא 

 . ר"מ 0/.203ושטח המדרכות והצמחיה הוא , ר"מ

ולכן אינו יכול להיחשב כטפל , מכאן שהשטח המשמש את הציבור עולה על שטח החנויות

 .אלא זהו שטח העומד בפני עצמו, טח החנויותלש

 

המדרכות , בהתאם לפסיקה הרלוונטית לענייננו סבורני שהמסקנה באשר לשטחי הכבישים .י

והצמחיה היא שבדין חוייבה המערערת בתשלום ארנונה ביחס לשטחים אלה וזאת בהיות 

 ".קרקע תפוסה"שטחים אלה בגדר 

 

מליסרון  //23א "ע -ב, בהרחבה, ה שבפניי נדונה למעשההשאלה העומדת לדיון בערעור ז .א"י

 ://2' בעמ, /23( 2)ה  "ד נ"פ ,עיריית קרית ביאליק. מ נ"בע
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מנת -הבאים בשערי המערערת עושים כן בעיקר על, במקרה שבפנינו" 

אין כל . לבקר בבית העסק שבעליהם שוכרים את שטחי הקניון שברשותה

לצד העובדה שהמעברים בין בתי , ום אחדספק כי ריכוז בתי עסק רבים במק

האפשרות , ידי המערערת-ממוזגים ומאובטחים על, העסק הללו מקורים

, העומדת בפני המבקרים בקניון לחנות חינם במגרשי החניה של המערערת

מעודדים את המבקרים להעדיף את הביקור בקניון מביקורי באזורי מסחר 

מקנים לקניון פן  אשר, גינון שבקניוןכך הוא הדבר אף לגבי אזורי ה. אחרים

לתכונות אלו של האזור . אסתטי המושך מבקרים וקונים פוטנציאליים

הנהנית מהגדלת , הציבורי יש איפוא ערך כלכלי לא מבוטל בעבור המערערת

לדרוש דמי שכירות גבוהים , הודות לכך, מספר המבקרים בקניון ויכולה

 ".יותר מבעלי העסקים השוכרים ממנה שטחים

 

 :2/6' בעמ, שם ,בהמשך, וכן

 

ובכלל זה באיזורי , השימוש שעושה הציבור הרחב באזור הציבורי"... 

בעניין זה יש . הוא מוגבל וכרוך לרוב בביקור בחנויות שבקניון, החניה

משקל אף ליכולתה של המערערת למנוע מן הציבור את המעבר באזור 

 ".ידי סגירתו או גידורו-הציבורי על

 

הרי בענייננו אין המדובר , "מליסרון"שבמובחן מפרשת , בין היתר, המערערת טוענת .ב"י

המקנים לביקור בקניון מקורה את , ממוזגים ומאובטחים, במעברים מקורים בין בתי עסק

של  22סעיף )כך לטענת המערערת , פני ביקור במרכז מסחרי פתוח אחר-היתרון הברור על

 (.השלמת הטיעון

 

ברים הם משתמשים אקראיים ולאו דווקא כאלה טוענת המערערת שהמשתמשים במע

"( מליסרון"פרשת )אין המדובר במרכז קניות כדוגמת הקריון . שיעדם הוא חנות המערערת

אלא עסקינן במספר בתי עסק המשתמשים במעברים בדומה לכל רחוב או דרך אחרים 

בר שבחניון אין לשטחי המע, "מליסרון"ובמובחן מפרשת , כמו כן. המצויים במרכז עירוני

כפי שנעשה בשטחי המעבר , ערך כלכלי עבור המערערת בהעדר אפשרות להציב בהם דוכנים

 .שבקניון

 

כבר עמדתי על כך  23.3.03בפסק הדין מיום . אין בידי לקבל טענותיה אלה של המערערת .ג"י

הדעת נותנת שרוב ציבור המחנים את . ששטחי החניונים הפתוחים צמודים למתחם החנויות
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ובכלל זה המרכולית של , להיכנס לחנויות שבמתחם, ככל הנראה, רכבם בשטחים אלה אמור

 . המערערת לצורך קניות
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אינן זהות בהכרח לנסיבות " מליסרון"מקובל עלי שהנסיבות העובדתיות שבפרשת 

שהשימוש שעושה , אך את הדגש יש לשים לדעתי על כך, העובדתיות במקרה שבפנינו

 .החניה מביא לה תועלתהמערערת בשטחי 

 

-כפי שציינתי בפסק. הקרקע נשוא הדיון ממוקמת באזור תעשיה בדרומה של העיר חדרה

 . אין זה סביר שאנשים ישתמשו בקרקע זו ללא זיקה לחנויות שבמתחם 23.3.03הדין מיום 

 

השימוש בכבישים . והצמחיה שבחניון הם בעלי זיקה ישירה לחניון, המדרכות, הכבישים

הואיל ולא ניתן להגיע , רכות אלה הכרחי לצורך שימוש במקומות החניה שבחניוןובמד

 .למשבצות החניה ללא מעבר בכבישים המובילים אליהן

 

דין מיום -סקפ)[ פורסם בנבו] עיריית חיפה' נ' אבי גולדהמר ושות /3//600א "עגם ב .ד"י

בין היתר גם על השטחים , דן בית המשפט העליון בסוגיה של הטלת ארנונה, (/00.2.0

 .וכן גם שטחי מעבר בחניונים, ובהם מעברים, המשותפים

 

אציין שבסוגיה זו של השטחים )ארבל . השופטת ע' דינה של כב-בפסק 23אני מפנה לפיסקה 

 (:המשותפים ניתן פסק הדין פה אחד

 

, חדרי מדרגות ושטחי גישה לעסקיהם, ערים מלינים על מעבריםהמער" 

אלו שטחים שזיקתם לשטח העיקרי ברורה . וכן על שטחי מעבר בחניונים

ואינה שנויה במחלוקת ולא ניתן לסווגם כשטח עצמאי ונפרד מהשטח 

לא . שטחים אלה הכרחיים לצורך השימוש בשטחים העיקריים. העיקרי

' חדר מדרגות וכו, שטח גישה, תסווג כל מעברניתן לצפות כי המשיבה 

 (ג.י –ההדגשה שלי )". פי תכלית שונה-בסיווג שונה ועל

 

 

המערערת נהנית מן ', בפיסקה ו, /60000עמנ  23.3.03בפסק הדין מיום , כפי שכבר קבעתי .ו"ט

ספקיה ועובדיה להחנות את רכבם בסמיכות לעסק אותו היא , פשר ללקוחותיההחניון המא

 . מעודדת המערערת את הלקוחות להיכנס בשעריה, ובכך למעשה, מפעילה

 

הם מובילים לחניון . והמדרכות הם חלק בלתי נפרד משטח החניון( שטחי האספלט)הכבישים  

ולכן הם הכרחיים לצורך , חניוןהם מאפשרים את השימוש ב, בכך. ולמשבצות החניה שבו

 . הפעלת החניון

ומכאן , נהנית מן השימוש בחניון, 23.3.03כפי שכבר קבעתי בפסק הדין מיום , המערערת

 .שבו( שטחי האספלט)שהיא גם נהנית מן הכבישים 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208838/02
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20406/04
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לרבות , המדרכות נועדו אף הן לרווחת המשתמשים בחניון היוצאים את חנויות המתחם .ז"ט

או 6ו, כשבידיהם מצרכים אותם הם נושאים עד לרכבם החונה, שוא ערעור זההמרכולית נ

 .עגלות להובלת המצרכים עד לרכבם החונה

 

הופכת את חנויות המתחם , העובדה שהחניון מסודר ומרווח ובנויות בו מדרכות 

לאטרקטיביות יותר עבור לקוחות פוטנציאליים ובכך משרת הדבר גם את האינטרס של 

 .המערערת

 

אני חוזר ומפנה לדבריו של בית המשפט העליון . כך גם באשר לשטח הצמחיה שבחניון .ז"י

 ://2' בעמ, שם, ל"הנ" מליסרון"בפרשת 

 

אשר מקנים לקניון פן , כך הוא הדבר אף לגבי אזורי הגינון שבקניון" 

לתכונות אלו של האזור . אסתטי המושך מבקרים וקונים פוטנציאליים

הנהנית מהגדלת , א ערך כלכלי לא מבוטל בעבור המערערתהציבורי יש איפו

 ...".מספר המבקרים בקניון

 

הנשיא . ס)הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים -עוד ובנוסף אני מפנה לפסק .ח"י

מנהל . מ נ"בע( 3991( )ירושלים)מ חניות "א /60000עמנ ( כתוארה אז, ארד. השופטת מ' כב

 . 3.3.00פסק דין מיום  [פורסם בנבו] הארנונה של עיריית ירושלים

ולכן " רחוב"באותו מקרה טענה המערערת שיש לראות בכל שטחי המעברים שבחניון משום 

כאמור , ערתבית המשפט דחה טענה זו של המער. אין לחייב אותה בתשלום ארנונה בגינם

 :של פסק הדין 6בפיסקה 

  

הגישה לחניון . המעברים בחניון מהווים חלק בלתי נפרד מהחניון, בענייננו"

השימוש העיקרי של המעברים בחניון הוא לאפשר , ואולם, פתוחה לציבור

. לבאים בשערי החניון גישה למקומות החניה אותם משכירה המערערת

ת או רחוב המיועדים למעבר כלי רכב המעברים אינם מהווים דרך ציבורי

כי , כטענת המערערת, וזאת אף אם נניח, ואנשים ממקום אחד למקום אחר

מנת לקצר את דרכו מרחוב שבטי -יש מי שעושה שימוש במעברים בחניון על

המעברים הם חלק בלתי נפרד מהחניון ומטרתם לאפשר . ישראל לרחוב יפו

 .חניית כלי רכב במקום

ת לאבחן את עניינה מהעניין שנדון בפרשת מליסרון ולטעון המערערת מבקש

החניון הנדון כאן נועד לשמש את כלל , כי בניגוד לציבור המבקרים בקניון

אין בידי . תושבי העיר והוא אינו מוגבל לקהל המבקרים בכיכר ספרא בלבד

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20226/02
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רוב  .היא הנהנית העיקרית ממנו, מפעילת החניון, המערערת. לקבל אבחנה זו

. מחנים בו את רכבם ומשלמים למערערת עבור החנייה, אים בשערי החניוןהב

בעלת הקניון בפרשת מליסרון נהנית מכך שמרבית המחנים בחניון הצמוד 

והמערערת נהנית מכך , מבקרים בקניון ומבצעים בו את קניותיהם, לקניון

המעברים בחניון מהווים חלק . שהמחנים בחניון משלמים לה עבור החניה

 .ינטגרלי מהחניון ובלעדיהם לא היתה מתאפשרת גישה למקומות החניהא

והמערערת אינה זכאית לפטור " רחוב"אין לראות בשטחים האמורים , לפיכך

לעניין המעברים בחניון כחלק בלתי נפרד )מתשלום ארנונה בגין שטחים אלה 

, מנהל הארנונה' תכן חברה כלכלית נ( א"ת) 16//69ש "עמהחניון ראו גם 

 .(ג.י –ההדגשה שלי ". )(96/' בעמ( 7)כרך כו  , פורסם בדינים מחוזי

 

ל יפים הם "מ חניות הנ"דבריו אלה של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים בפרשת א

שימוש , ן השימוש בשטחי החנייהכאשר המערערת מפיקה תועלת רבה מ, גם לענייננו

ספקיה ועובדיה להחנות את רכבם בסמיכות לעסק אותו היא מפעילה , המאפשר ללקוחותיה

 (.'פיסקה ו 23.3.03פסק הדין מיום )ובכך מעודדת המערערת את הלקוחות להיכנס בשעריה 

 

. השופטת ר' בהנשיא כ. ס)שבע -כמו כן מפנה אני לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר .ט"י

פסק דין  [פורסם בנבו] מנהל הארנונה של עיריית דימונה' רכבת ישראל נ 6060עמנ ( אבידע

קרקע "גם בחיובה של רכבת ישראל בגין , בין היתר, שם דן בית המשפט, 3.20.06מיום 

, שטחי  מדרכות, שטחי גינון, שטחי עפר, (כבישים)לשטחי אספלט וזאת בהתייחס " תפוסה

 (. 00בפיסקה , שם)שטח חצץ ושטחי חנויות , שטח בטון

 

 : של פסק הדין /0בפיסקה , שם, בית המשפט המחוזי בבאר שבע פסק 

 

גם אם הציבור הרחב נהנה משירותי . טענות המשיב בעניין זה מקובלות עלי" 

שהיא המחזיקה והמשתמשת באותם נכסים , ת הרכבתהרכבת אין זה פוטר א

, שטח בטון, שטחי מדרכות, שטחי גינון, שטחי עפר, היינו שטחי אספלט –

מחובת תשלום הארנונה ' מ 03,966ששטחם הכולל  –שטח חצץ ושטח חניות 

 69/91/9א "ע)י מבחני הפסיקה "עפ" קרקע תפוסה"בהיות שטחים אלה 

רכבת  663939נ "עמ, /36( 3)ה "נ, עיריית קרית ביאליק' מ נ"מליסרון בע

רכבת  6660300( א"ת)מ "עת, מנהלת הארנונה בעיריית חיפה' ישראל נ

 (".עיריית הרצליה' ישראל נ

 

 . לא נותר בידי אלא לקבוע שהדין עם המשיבה, משכך .כ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%20630/96
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%204/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%209368/96
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עמנ%20419/01
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עתמ%202122/05
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שקבעה כי השטח בגודל של  03.20.03לא נפלה כל טעות בהחלטתה של וועדת הערר מיום 

הואיל , י המערערת"ה עואין לפצל את שטח החניות כפי שנעש, ר הוא חניון"מ 00/,/

בהחלטתה של  / -ו 3פיסקאות )מדרכות וצמחיה הוא מלאכותי , וההפרדה למשטחי אספלט

 (.וועדת הערר נשוא הערעור

 

בשטחי " מחזיקה"שאין היא בגדר , (/2בסעיף )בין היתר , בכתב הערעור טענה המערערת .א"כ

 .מתחםהכבישים והמדרכות המשמשים למעשה עסקים נוספים המצויים ב

 

, (/60000עמנ )  23.3.03דיני מיום -אין מקום לחזור ולהעלות טענה זו שנדונה ונדחתה בפסק 

 :22' עמ', פיסקה ז

 

אין לקבל את טענות המערערת , המקובלת עלי, על פי הפרשנות הרחבה" 

שהיא אינה הבעלים של שטחי החניה היא גם אינה  לפיהן בשל העובדה

כל אשר יש לומר הוא כי שטחי החנייה אינם בחזקתה הבלעדית . מחזיקתם

 ".של המערערת

 

ל גם קבעתי שהחיוב בגין שטחי "אוסיף שבפסק הדין הנ. אין בידי אלא לחזור על האמור לעיל 

ובכך ממוסה , חנות במתחם של כל החלק היחסיהחניה הפתוחים מתחלק בין החנויות לפי 

 (.סיפא של פסק הדין' פיסקה ו)כל אחת מן החנויות לפי גודלה 

 

שהחלטת הוועדה באשר להיקף שטחי , בין היתר, בכתב הערעור הוסיפה וטענה המערערת .ב"כ

 .ידי המערערת-החניונים נעדרת הנמקה עניינית ואינה מתייחסת לסוגיות גופן שהועלו על

 

 . טענה זו של המערערתאין בידי לקבל  

 

הוועדה ציינה כי ההפרדה שמבקשת המערערת לעשות בין השטח המשמש לחניות לבין 

 . ולשטחי אספלט היא הפרדה מלאכותית, לצמחיה, השטח המשמש למדרכות

של ' כפי שגם ציינתי בפיסקה ד)נראה אמנם שהנמקה זו של הוועדה היא על דרך הצמצום 

אין , עצם העובדה שההנמקה מצומצמת, ואולם, (סיפא 3' עמ, 23.3.03דיני הקודם מיום -פסק

 (./' עמ, ל"עיינו בפסק הדין הנ)בה כדי להביא לבטלותה של החלטת הוועדה 

 

בכתב הערעור גם נטען שהחלטתה של הוועדה נשוא ערעור זה לוקה בדעה קדומה שגובשה זה  .ג"כ

במקום , ונו מהחלטות ישנות שלהםוכי חברי הוועדה ניז, מכבר עוד בטרם ניתנה ההחלטה

 (. של כתב הערעור 20סעיף )לבחון לגופו של עניין כל ערר לגבי כל שנת מס בנפרד 
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וגם לא בהשלמת הטיעון , 22.06./0על טענה זו לא חזרה המערערת בעיקרי הטיעון שמיום  

 ./2.2.0מיום 

 

 . ענתה זוידי המערערת תשתית שיש בה כדי לבסס ט-שלא הוצבה על, אוסיף 

 

הוועדה הסבירה שלא מצאה בטענותיה של המערערת בהשגות ובעררים שהוגשו לגבי שנות 

ידי הוועדה לגבי -כל נימוק או שינוי נסיבות לעומת ההחלטות שניתנו על 0003עד  0000המס 

 . 2222ולגבי שנת  /222שנת 

וכן שנת המס  /222הנימוקים לדחיית העררים בהחלטותיה של הוועדה לגבי שנת המס , לכן

 . 0003עד  0000רלוונטיים גם לגבי שנות המס , 2222

שדין טענותיה של ( /60000עמנ ) 23.3.03דיני מיום -שבמקרה שבפנינו נקבע בפסק, נזכור

אך למעט הטענות באשר להיקף , ידחותלה, 20.03./0ביחס להחלטת הוועדה מיום , המערערת

 . הוחזר הדיון לוועדת הערר, כשרק לגבי סוגיה זו, שטחי החניונים בגינם מחוייבת המערערת

 

שעליה  23.3.03הדין מיום -כפי שאכן נקבע בפסק, הוועדה דנה בסוגיית היקף שטח החניה

המערערת לפיה יש שיש לדחות את עמדת , 03.20.0003ביום , והחליטה, לדון בסוגייה זו

והצמחיה מחלקה היחסי של המערערת , המדרכות, (האספלט)להפחית את שטחי הכבישים 

 . בהיות הפרדה כזו מלאכותית, בשטח החניה

ידי המערערת כל תשתית שיש בה כדי להצביע על קיומה של דעה -הוצגה על לא, כאמור

 .ולפיכך דין הטענה להידחות, קדומה מצד הוועדה

 

טעות שיש , 03.20.03מיום , ום הדברים אני סבור שלא נפלה בהחלטתה של וועדת העררבסיכ .ד"כ

 . בה כדי להצדיק התערבותו של בית המשפט

 

ד בסכום כולל של "ט עו"אני דוחה את הערעור ומחייב את המערערת לשלם למשיבה שכ

3,000 ₪ . 

 

כ המשיבה לכיסויו "מזכירות בית המשפט תעביר את הפיקדון שהפקידה המערערת לידי ב

 .של חיוב זה

 

 .  בהעדר הצדדים( 0669במאי  9)ח "תשס, ט בניסן"ניתן היום כ

 :המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל

 

 גן-רמת, בורסי. ד ש"עוה –כ המערערת "ב
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 עיריית חדרה, הלשכה המשפטית, ארונוביץ. ד א"עוה –כ המשיבה "ב

 

 . וזאת בדואר רשום עם אישור מסירה

 

 

 
 

3202362 

 /30/6/323-33360גריל . י30/6/323

 

 שופט, גריל. י

 נשיא. ס

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

 הקש כאן -חקיקה ועוד באתר נבו , הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה
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