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 :המשיב

 תל אביבמנהל הארנונה עיריית 

 (אזרחי)א "ד פרקליטות מחוז ת"כ עו"י ב"ע

 
 

 פסק דין
 

 

יפו  –אביב -ור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית תלזהו ערע

 .0.0.11מיום 

 

 :העובדות

-בבית ספר לפרסום בנמל תל 7557החל מינואר , לטענתו, המערער מחזיק .1

 (."הנכס" או/ו" בית הספר": להלן)ר "מ 303בגודל של  1האנגר , אביב

 

מוסדות , בתי ספר, גני ילדים"של מסווג הנכס בסיווג  7553החל משנת  .7

 . לצו הארנונה של המשיב 3.3.73על פי סעיף " להשכלה או להכשרה מקצועית

 

בצמוד לבית , בנה המערער שתי כיתות לימוד נוספות 7515בתחילת שנת  .3

בניינים שאינם משמשים "של  3.3י המשיב בסיווג "אשר סווגו ע, הספר

סיווג בית הספר ותעריפו גבוה מהתעריף בו אשר הינו סיווג שונה מ "למגורים

 .סווג בית הספר

 

 .המערער הגיש השגה על חיובו בארנונה בגין שתי הכיתות הנוספות .3
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מנהל הארנונה דחה את ההשגה בגין החיוב של שתי הכיתות וקבע כי הסיווג 

 -שחל על בית הספר כולו לאורך השנים ישונה באופן רטרואקטיבי החל מ

 ".בניינים שאינם משמשים למגורים"סיווג של ל 1.1.7515

 

על החלטה זו של מנהל הארנונה הגיש המערער ערר לועדת הערר לענייני  .0

 . ארנונה

: להלן( )לערעור 1נספח ) 11.0.11ועדת הערר דחתה את הערר בהחלטה מיום 

 (."ההחלטה"

 

 .על החלטה זו של ועדת הערר הוגש הערעור נשוא פסק דין זה .0

 

 :ות המערערטענ

 . באופן שמנוגד ללשון הסעיף 3.3.73ועדת הערר שגתה כאשר פירשה את סעיף  .2

כל מוסד אחר ללימוד "לצו הארנונה קובע כי בסיווג זה יסווג  3.3.73סעיף  

או שירות /ומשרד החינוך והתרבות  י "המוכר עשיטתי ולהכשרה מקצועית 

נפקת תעודה שמטרתה ה, או השכלה/המקנה הכשרה ו ,התעסוקה

 (.ג.ש –הדגשות אינן במקור )..." מטעמו

 

י משרד החינוך "ס ע"המערער טוען כי מלשון הסעיף עולה דרישה להכרת ביה .8

 .או שירות התעסוקה/ו

קליטת חיילים  חוקת לצורך "י התמ"ס מוכר אך ורק ע"המשיב טוען כי ביה 

ואין "( חוק קליטת חיילים משוחררים": להלן) 1991-ד"התשנ, "משוחררים

 .לצו הארנונה 3.3.73ס על בסיס סעיף "בכך די כדי להכיר בביה

 .כך גם קבעה ועדת הערר 

המערער טוען כי עמדה זו של המשיב ופרשנות זו של ועדת הערר היא בניגוד  

 .ללשון הסעיף

 

ה תוכן נוסף לטקסט הקבוע כאשר קבעה כי רק מוסד העומד ועדת הערר יצק .3

ולא )ת "נוהל מתן הכרה ופיקוח מטעם משרד התמבקריטריונים הקבועים ב

 . יהיה זכאי לסיווג האמור( קליטת חיילים משוחררים חוקלפי 

באופן שהכרה לפי  3.3.73להגביל את ההכרה לפי סעיף לו רצה מחוקק המשנה  

חזקה , 3.3.73איננה מהווה הכרה לפי סעיף  קליטת חיילים משוחררים חוק

 . עליו כי היה עושה זאת מפורשות
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ך את עמדתו כי כל משבחר מחוקק המשנה לא לקבוע כך בצו הוא ביטא בכ 

י משרד החינוך "הכרה הניתנת למוסד ללימוד שיטתי ולהכשרה מקצועית ע

 .לצו 3.3.73או שירות התעסוקה תיחשב כהכרה לצורכי סעיף /והתרבות ו

  

באופן המנוגד  3.3.73המערער מוסיף וטוען כי ועדת הערר פירשה את סעיף  .15

ווג החל על הנכס באופן היא אינה רשאית לשנות את הסי, לתכלית הסעיף

למעשה , החלטתה מהווה, שמעלה את חיובי הארנונה של הנכס לאותה שנה

 .חריגה מחוקי ההקפאה ומשום כך יש לבטל את החלטת ועדת הערר, ולהלכה

 

 :טיעוני המשיב

אין מדובר בהחלטה , המשיב טוען כי החלטת ועדת הערר היא נכונה ומבוססת .11

 .ין הצדקה להתערב בההחורגת ממתחם הסבירות וא

 

אינו מציין כי ההכרה הנדרשת נבחנת לפי  3.3.73המשיב טוען כי אף שסעיף  .17

להיצמד לנוהלים ודרישות , ולמעשה חייב, רשאי המשיב, נוהל כזה או אחר

 .הנתפסות בעיני המשרד הממשלתי הרלוואנטי כחיוניות לצרכי רגולציה

והחלה של קריטריונים זהים על  משום כך מחוייב המשיב בבחינה שוויונית 

 .ציבור הנישומים

 

קליטת חיילים  חוקת לקורס מכוח "המשיב מוסיף כי אישור של משרד התמ .13

ת במוסד לצורך סעיף "איננו יכול להוות הכרה של משרד התמ משוחררים

 . ונהלצו הארנ 3.3.73

קלים יותר  קליטת חיילים משוחררים חוקהקריטריונים לקבלת אישור מכוח  

 נוהל מתן הכרה ופיקוח"מהקריטריונים לקליטת אישורי הכרה בהתאם ל

הספר ומשום כך צדקה ועדת הערר כשהחליטה כי בית " ת"מטעם משרד התמ

 .3.3.73ת לצורך סעיף "י משרד התמ"איננו מוכר ע

 

המשיב מוסיף כי איננו מנוע מלבחון את השימוש בנכס בכל שנת מס והמשיב  .13

 .אף מחוייב להימנע מטעויות

הארנונה אלא בהתאמת חיוב אין מדובר בשינוי שיטת חישוב או בשינוי צו  

המחייבים את המשיב לפעול , הארנונה למצב בפועל ולפעילות המערער בפועל

 .לתיקונם
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 :דיון

בטיעוני הצדדים בפניי ובסיכומים הגעתי , בתגובה, לאחר שעיינתי בערעור .10

 .למסקנה כי דין הערעור להתקבל

 

י הארנונה בתחום לכל רשות מקומית קיימת סמכות לעניין קביעת שיעור .10

 . שיפוטה

דיני "י חוקים ותקנות אשר נחקקו וכונו "הוקפאה סמכות זו ע, יחד עם זה 

 ".ההקפאה

תכליתם של חוקים אלה ליצור יציבות במשק ולהגביל את הרשויות 

או /המקומיות בבואן להעלות את שיעורי הארנונה או לקבוע קריטריונים ו

 . פן המעלה את סכום הארנונהבאו, סיווגים חדשים לחישוב הארנונה

ועדת הערר אישרה את פעולותיו ומשום , בענייננו חרג המשיב מדיני ההקפאה

 . כך דינה של החלטת ועדת הערר להתבטל

לערעור כי משמעות הפרשנות שנתנה ועדת  37בסעיף , צודק המערער הטוען

 .היא חריגה מדיני ההקפאה 3.3.73הערר את סעיף 

 

לא השתנה השימוש בנכס ואין , תגלתה טעות בסיווג הארנונהבענייננו לא ה .12

 . מדובר בתיקון טעות שמטרתה להתאים את הסיווג למצב בפועל

כי כל מוסד ללימוד שיטתי ולהכשרה מקצועית  3.3.73בענייננו קובע סעיף  

העונה על הסעיף , או שירות התעסוקה/י משרד החינוך והתרבות ו"המוכר ע

על פי סעיף  "מוסדות להשכלה או להכשרה מקצועית"וג של יסווג בסיו, ל"הנ

3.3.73. 

 . כמוסד להכשרה מקצועית 7553בהתאם לכך סווג הנכס מאז  

החליט המשיב לקרוא בסעיף את אשר אין בו על דרך הפירוש  7515בשנת  

המשיב החליט להוסיף לסעיף דרישה אשר איננה מופיעה בו לפיה . התכליתי

נוהל מתן הכרה להכשרה מקצועית רק אם הוא מוכר מכוח יוכר מוסד כמוסד 

 .קליטת חיילים משוחררים חוקולא מכוח ת "ופיקוח מטעם משרד התמ

המעלה את דמי הארנונה  3.3.73בכך ביקש המשיב להוסיף פירוש נוסף לסעיף  

 .המשיב רשאי לעשות זאת מפאת חוקי ההקפאהולטעמי לא היה 

 

 :לערעור כדלקמן 01מקובלים עלי טיעוני המערער המופיעים בסעיף  .18

השימוש היה ונותר . אין חולק כי בענייננו השימוש בנכס לא השתנה"

איננה ... 'החמרת תהליך הבדיקה'. בית ספר להכשרה מקצועית
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, ים לעמידה בסיווגאלא להחמרת התנא... מתייחסת לשימוש בנכס

אישורים שלהשקפת מנהל הארנונה ועדת הערר מעידים  –שעניינה 

בגדר , אם כן, הוא' החמרת תהליך הבדיקה'. על רמתו של בית הספר

 ".שינוי סיווג

 

 :לערעור 03 -ו 08וראה סעיפים  

דיני 'אחת ההגבלות שהוטלו על הרשויות המקומיות מתוקף . 06"

נוי סיווגו או תת סיווגו של נכס כפי שנקבע היתה לעניין שי' ההקפאה

ארנונה כללית ) ההסדרים במשק המדינה תקנותל( א)0בתקנה 

 :7552-ז"תשס, (7552ברשויות המקומיות לשנת 

 , וגמועצה לא תשנה בשנת כספים מסויימת ס( א.)0'

סיווג של נכס באופן המשפיע על -סיווג או תת

סכום הארנונה שרשאית הרשות המקומית 

ואולם , ולפי החוק, להטיל על תקנות אלה

רשאית היא לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה 

 .'השימוש בו

רשות מקומית אינה רשאית לשנות סיווגו של נכס באופן . ... 09

כפי שנעשה , מן הנכסהמעלה את שיעור הארנונה שנגבה 

 ... בענייננו

 

כי החלטת המשיב להכיר במוסד שהוכר רק מכוח , ובצדק, המערער טוען .13

והחלטתו כי הכרת משרד  "ת"נוהל מתן הכרה ופיקוח מטעם משרד התמ"

לא תיחשב עוד כהכרה מכוח  יםקליטת חיילים משוחרר חוקת לפי "התמ

 . היא שינוי מדיניות אשר אסורה מכוח דיני ההקפאה 3.3.73סעיף 

 :כדלקמן, לערעור 08בסעיף , צודק המערער הטוען 

 7515אין זאת אלא שמנהל הארנונה שינה את מדיניותו ובשנת "

הוסיף דרישות שאין להן ולו עיגון מינימלי בצו ואשר הלכה למעשה 

העלאת תעריפי הארנונה שהמערערת נאלצת לשלם מבלי מובילות ל

 ."שחל שינוי כלשהו בשימוש שהיא עושה בנכס

 

כי ככל שרצה מנהל הארנונה לשנות את הדרישות , שוב בצדק, המערער מוסיף

לקבלת הסיווג היה עליו להציע למועצת העירייה להחליט לשנות את הסיווג 

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20ההסדרים%20במשק%20המדינה
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בקשה מתאימה להעלאה חריגה להגיש למשרד הפנים , הקבוע בצו הארנונה

 .ולקבל את אישור השרים לכך

 .המשיב לא עשה כן ומשום כך לא היה רשאי לשנות את סיווג הנכס 

 

 3.3.73המשיב וועדת הערר יצקו תוכן חדש ונוסף לטקסט הכתוב של סעיף  .75

 .  לאור דיני ההקפאה, והם לא היו רשאים לעשות כן תוך העלאת הארנונה

 

משתלב עם תכלית  3.3.73היטב לטענת המשיב לפיה פירושו לסעיף  אני ערה .71

החקיקה לפיה הוא מבקש לסווג בקריטריונים נוקשים יותר את המוסדות 

ולא על פי קריטריונים קלים על בסיס חוק  3.3.73המוכרים על פי סעיף 

 . קליטת חיילים משוחררים חוקספציפי כמו 

 . אינני שוללת טיעון זה של המשיב והוא ראוי לדיון במסגרת המתאימה 

מכוח חוקי  3.3.73המשיב לא היה רשאי לשנות את הפירוש לסעיף , בענייננו

 .ההקפאה

חוקי ההקפאה נועדו לרסן את הרשויות המקומיות מהעלאת שיעור הארנונה 

 . שינוי התעריף והן בדרכים עקיפותהן בדרכים ישירות של 

 . בענייננו שינוי התעריף הוא העלאתו בדרכים עקיפות והוא אסור

 

אשר קיבלה את , לאור כל האמור לעיל מצאתי גם כי החלטת ועדת הערר .77

 .איננה נכונה ודינה להתבטל, עמדת המשיב

 

 .סוף דבר .73

 .לצו הארנונה 3.3.73או בית הספר יסווג על בסיס סעיף /הנכס ו 

 

 .₪ 10,555המשיב ישלם למערער הוצאות בסכום כולל של  .73

 
 . המזכירות תודיע לצדדים .70

0179321 

 

 

 /-03028313שרה גדות 

א "כ,  ניתן היום017932101026313

דצמבר  0, ג"בכסלו תשע

 . בהעדר הצדדים, 7517
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 שופטת, שרה גדות01026313

 סגנית נשיא

 נויי ניסוח ועריכהנוסח מסמך זה כפוף לשי
 

 הקש כאן –חקיקה ועוד באתר נבו , בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה
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