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  משיבה

 עיריית תל אביב
 
 ד גיא מונין"כ עו"י ב"ע
 

 
 

 החלטה
 

 (בבקשה לאישור תובענה כייצוגית)
 
 

שעניינה אופן סיווגם של מכוני טיפוח ויופי בתחומי העיר תל , בקשה לאישור תובענה כייצוגית

 . לצורך חיוב במיסי ארנונה, יפו-אביב

 

 עובדתירקע  .1

 
כי , טוענים, יפו-אביב-קעקועים ופירסינג בתחומי העיר תל, מנהלי מכוני קוסמטיקה, המבקשים

, לטענתם. מסווגת באופן שגוי את עסקיהם לצורכי חיוב בארנונה, יפו-אביב-עיריית תל, המשיבה

משים בניינים שאינם מש"ולא , לצו הארנונה 0.0.0לפי סעיף , "בתי מלאכה"הסיווג הנכון הוא 

 . כפי שהם מסווגים כיום, "למגורים
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מכונים , מכוני קוסמטיקה: הם מייצגים שלוש קבוצות משנה של מכוני טיפוח, לטענת המבקשים

כי מכוני הטיפוח אינם משמשים כמקום , המבקשים טוענים. לטיפוח הציפורניים ומכוני קעקועים

קעקועים , טיפולי מניקור ופדיקור, ניםוייעודם העיקרי הוא ביצוע מלאכות כגון טיפולי פ, מסחר

 ". בתי מלאכה"צריך להיות , לצורך החיוב בארנונה, הסיווג הנכון של הנכסים, משכך. ופירסינג

 

הגישו המשיבים השגה "( הבקשה לאישור: "להלן)טרם הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית 

, (ערר על קביעת ארנונה כללית)חוק הרשויות המקומיות כנדרש על פי , וערר על קביעת הסיווג

 "(. חוק הערר: "להלן) 0790-ו"התשל

 

לפיכך אפרט להלן את השתלשלות . טענות המבקשים בהשגות ובעררים שהגישו דומות בעיקרן

 . 0האירועים ביחס למבקשת 

 

 . השגה למנהל הארנונה במשיבה על אופן סיווג הנכס 0המבקשת הגישה  07.0.00ביום 

 

כי מדובר , הביקורת העלתה. נערכה במקום ביקורת בנכס מטעם האגף לחיובי ארנונה 00.9.00ביום 

 . בעסק המשמש בעיקר לטיפולים קוסמטיים

 

 :כדלקמן, השיבה המשיבה להשגת המבקשת 00.9.00ביום 

 

מתייחסת לחיוב הארנונה בשנות מס קודמות אינה כי פנייתך ה, ראשית יצויין"

ערר על קביעת ארנונה )חוק הרשויות המקומיות י הוראות "עפ". השגה"נחשבת כ

 09תוך , יש להשיג מדי שנה על חיוב הארנונה בגין הנכס, 0090-ו"התשל, (כללית

 .מועד קבלת הודעת התשלום השנתיתיום מ

מהווה שומה , שומת ארנונה שלא הוגשה עליה השגה, י ההלכה הפסוקה"עפ

 .חלוטה וסופית

... 

נמצא שאין הפעילות הנעשית בנכס  00.9.3900בביקורות שנערכו בנכס בתאריכים 

 "....דהיינו אין המדובר בבית מלאכה, ל"עולה בקנה אחד עם הגדרת הסעיף הנ

 

 . 1606שים לא הגישו השגות לגבי חיובם בארנונה לגבי שנת המבק

 

נערך  0.0.01ביום . 1600ערר על החלטת המשיבה המתייחסת לשנת  0הגישה המבקשת  10.8.00ביום 

בנימוק , במהלכו העלתה המשיבה טענה מקדמית ובקשה לדחיה על הסף, דיון בועדת הערר

ועדת הערר החליטה להקפיא . דים הקבועים בחוקשההשגה והערר הוגשו באיחור בחריגה מן המוע

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_058.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_058.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_058.htm
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לחזור בה מן  0ביקשה המבקשת  04.0.01ביום . הדיון בערר עד להכרעה בתובענה הייצוגית דנן

 . 1600ונותרה על כנה החלטת המשיבה בהשגה לגבי שנת , הערר

 

הגישה , תהמשנדחתה השג. 1601הרלוונטית לשנת  16.1.01הגישה השגה ביום  0כי המבקשת , יצוין

 . 0.0.01ערר בתאריך 

 

אלא שהדיון בהם , תלויים ועומדים בועדת הערר 1601העררים שהוגשו על ידי המבקשים לשנת 

כפי , 1601הושהה בשלב זה בהסכמת הצדדים עד לקבלת אישור חריג לתיקון צו הארנונה לשנת 

 . שיפורט בהמשך

 

אשר לגביה מוצו ההליכים , בלבד 1600תתמקד ההחלטה בבקשה לאישור בשנת , בנסיבות אלה

כי , למען הסר ספק יצוין. כנדרש והחלטת המשיבה לגביה בשאלת הסיווג היא הנושא לדיון להיום

עד למתן החלטה , מבוססת על סיווג זהה ולכן הוסכם כי הדיון בה יוקפא 1601השומה לשנת 

 . בבקשה לאישור התובענה כייצוגית

 

 טיעוני הצדדים .2

 

 ים בנוגע לסיווג הנכסטיעוני המבקש .א

 

 9674610ם "ברב -יש להחיל את קביעת בית המשפט העליון בפרשת מישל מרסייה על ענייננו .1

( 16.01.06)[ פורסם בנבו]מ "חברת מישל מרסייה בע' מנהל הארנונה של עיריית תל אביב נ

נידונה השאלה כיצד יש לסווג מספרה לצורך חיובה בארנונה על "( מישל מרסייה" :להלן)

בניינים שאינם משמשים "האם בסיווג השיורי כ -פי צו הארנונה של עיריית תל אביב

כי הכף נוטה יותר , בית המשפט העליון קבע". בית מלאכה"או שמא בסיווג של " למגורים

, יווג נכס לשם חיוב בארנונה מאשר לקטגוריה שיוריתלעבר הגדרה פוזיטיבית וספציפית לס

קבע , לפיכך. שבצידה תעריף גורף שאינו מתחשב בטיבם ובמהותם הייחודית של הנכסים

בית "כי הסיווג הנכון של מספרות לצורך חיובן בארנונה יהא כ, בית המשפט העליון

מבחינת , יופי וטיפוחקיים דמיון רב בין מספרות לבין מכוני , לטענת המבקשים". מלאכה

 ". בית מלאכה"ומשכך יש לסווג גם אותם כ, טיב השירות הניתן בהם

  

כי , המבקשים טוענים -המשיבה נוהגת בצורה מפלה כלפי המבקשים ביחס לעסקים אחרים .2

מספרות ועוד זוכים לסיווג , מוסכים, מעבדות תיקונים, בעוד שעסקים אחרים כגון מתפרות

רת המשיבה לסווג את נכסי המבקשים באופן שונה ובכך שוללת את בוח, "בית מלאכה"של 

כי פרנסתם היא עבודה , עוד טוענים המבקשים. זכותם להקלה משמעותית בנטל הארנונה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=ברמ%204021/09
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ועל כן קיימת , הדורשת מאמץ פיזי מוגבר וטומנת בחובה חשיפה גבוהה לפציעות גוף

 ". בית מלאכה"הצדקה לסווג את הנכס בסיווג המקל של 

 

 טיעונים הנוגעים לאישור התובענה כייצוגית .ב

 

חוק ל( א)8המפורטים בסעיף , כי התנאים לאישור תובענה ייצוגית, המבקשים סבורים

 :נםמתקיימים בעניי"( חוק תובענות ייצוגיות: "להלן) 1660-ו"התשס, תובענות ייצוגיות

  

העובדות הנוגעות לעניין והעומדות בבסיס התובענה זהות לגבי כל חברי הקבוצה  .1

 . התובעת

זאת , תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין .2

לאור זהות השאלות המשותפות לכלל חברי הקבוצה ומטעמים של יעילות הדיון וחסכון 

מ "תלפסק דין נוסף של בית המשפט המחוזי בתל אביב ב המבקשים מפנים. במשאבים

[ פורסם בנבו] עיריית תל אביב' מ נ"חברת מישל מרסייה בע 967014( תל אביב)

, שם בעקבות ההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון בעניין מישל מרסייה, (14.0.01)

מהסכום  97%יקבלו השבה של , בעלי מספרות, לפיו חברי הקבוצה, אושר הסדר פשרה

כי המשיבה נתנה הסכמתה להסדר , העובדה, לטענת המבקשים. השנוי במחלוקת

מהווה ראיה נוספת לסיכויי הצלחת התובענה דנן ותומכת באישור התובענה , הפשרה

 . כייצוגית

ולפיכך מייצגים , מן הפגיעה כשאר חבריהסובלים , שהם חברי הקבוצה, המבקשים .3

המבקשים ובא כוחם יעשו כל שלאל ידם כדי . נאמנה את האינטרסים של הקבוצה

 . בתום לב ובניקיון כפיים, ראוי והולם, לייצג את הקבוצה התובעת באופן מקצועי

 

 אומדן גובה הנזק .ג

יף השיורי לבין החיוב גובה הנזק הנטען על ידי המבקשים הינו ההפרש בין החיוב לפי התער

 . 1606-1600לפי התעריף לבתי מלאכה לשנים 

 

, ר"למ ₪ 010.98הוא  1606תעריף הסיווג השיורי לבניינים שאינם משמשים למגורים לשנת 

 . ר"למ₪  040.47ואילו התעריף לבתי מלאכה הוא 

 

כה בעוד שהתעריף לבתי מלא, ר"למ₪  018.00הוא  1600תעריף הסיווג השיורי לשנת 

 . ר"למ₪  040.40עומדת על 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תמ%20124/09
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תמ%20124/09
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 09,666הקבוצה התובעת כולה מחויבת לפי שטח מצרפי של , לפי חישוב שערכו המבקשים

 . ₪ 0,141,796סכום ההשבה לו זכאית הקבוצה התובעת עומד על סך מוערך של , על כן. ר"מ

 

המבקשים עותרים לאפשר להם לתקן את סכום התביעה בהתאם לנתונים המדויקים 

 . כי התיקון נדרש כאמור, אם יתברר, סרו על ידי המשיבהשימ

 

 ראיות נוספות .ד

 

כ המבקשים לצרף לתיק "ביקש ב, לאחר שהסתיים הדיון במעמד הצדדים בבקשה לאישור

, דבורה שפירא' בית המשפט את החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית בעניינה של הגב

להחיל את הלכת מישל מרסייה גם על מכון היופי  כי יש, אשר טענה, מנהלת מכון יופי בעיר

 . ניתן האישור כמבוקש, מאחר שמדובר בהחלטה הרלוונטית לנושא שבמחלוקת. שבניהולה

 

כי לא קיים שוני , בדעת רוב, קבעה הוועדה 17.01.01כי בהחלטתה מיום , המבקשים טוענים

התקבל , משכך. ני יופימהותי בין פעילות הנעשית במספרות לבין פעילות הנעשית במכו

 . לצורך גביית תשלומי הארנונה" בית מלאכה"ועסקה סווג כ 1600עררה של העוררת לשנת 

שכן במכון יופי , אין מקום להחיל את הלכת מרסייה על המקרה דנן, לפי דעת המיעוט

 .  אשר לא ניתן להגדירם כפעולה של ייצור, ניתנים שירותים שונים הקשורים בטיפוח הגוף

 

 טענות המשיבה.  0

 

מדובר בכתב . עמודים 47סעיפים המשתרעים על פני  177כתב התגובה שהוגש על ידי המשיבה כולל 

 .  תגובה ארוך ומכביד שלא לצורך

 

סעיף  -טענות לגבי סיווג נכסים לצורך חיוב בארנונה מקומן במסגרת ההליך השומתי בלבד .א

שההשגה בגינן היא , לום הארנונהלחוק הערר מסדיר את הטענות הנוגעות לתש( א)0

ומקנה סמכות , הסעיף קובע מסלול דיוני בענייני שומה. בסמכותו של מנהל הארנונה

הפסיקה . ייחודית למנהל הארנונה ולוועדת הערר לדון רק באותן עילות הנקובות בסעיף

כי אין לעקוף את ההוראות הקבועות בחוק הערר בדרך של פנייה לבית המשפט , קבעה

 ((. 0.0.68)[ פורסם בנבו] גיא לוי' עיריית הרצליה נ 9690867א "רע)ניינים מנהליים לע

השגותיהם . 1606כי המבקשים לא הגישו השגה על חיובם בארנונה לשנת , המשיבה מציינת

כי אישור התובענה כייצוגית ייצור , המשיבה טוענת. העררנדחו על ידי ועדת  1600לגבי שנת 

 .  בניגוד להוראות חוק הערר, מסלול עוקף להגשת השגות ועררים

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%201809/07
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, לאור העובדה שלמבקשים לא קיימת זכות תביעה בדרך המלך -העדר עילת תביעה אישית .ב

ית לא קיימת להם עילת תביעה איש, של תקיפת חיוב הארנונה במסגרת ההליך השומתי

 . הנדרשת לשם אישור תובענה כייצוגית

 

פרה )"הבקשה לאישור התובענה כייצוגית היא בפועל בקשה לקבלת חוות דעת מוקדמת  .ג

כי לא ניתן לתבוע סעד הצהרתי בעניין סיווג נכסים במסגרת , המשיבה טוענת -"(רולינג

טיומקין ' עיריית תל אביב נ 9699407א "רעכפי שנפסק ב, בקשה לאישור תובענה כייצוגית

 (.00.1.00)[ פורסם בנבו]

 
כשם שלא ניתן להגיש השגה  -"השגה קולקטיבית"הבקשה היא ניסיון ליצור הליך של  .ד

כך בוודאי לא ניתן לעשות כן , קולקטיבית למנהל הארנונה בשמם של נישומים שונים

 . סגרת הליך של תובענה ייצוגיתבמ

 
פסק הדין דן , לטענת המשיבה -פסק הדין בעניין מישל מרסייה אינו רלוונטי לבקשה זו .ה

ואינו מתייחס לאופן שבו יש לסווג עסקים אחרים כגון מכוני , בחיוב עסק של מספרה בלבד

ערר , כי פסק הדין ניתן כחלק מהליך שומתי שכלל השגה, המשיבה מדגישה. קוסמטיקה

 . בניגוד לענייננו, וערעור

 
כי הנזק הנטען , המשיבה טוענת -הבקשה אינה עומדת בתנאים לאישורה כתובענה ייצוגית .ו

הגדרת , כמו כן. של כל אחד מחברי הקבוצה אינו יכול להיקבע על ידי נוסחה אחידה

ענה רחבה מדי ואינה תואמת את הסעדים שניתן לתבוע במסגרת תוב, הקבוצה אינה ברורה

 01עותרת המשיבה לקבוע שהקבוצה תוגדר לפי החריג הקבוע בסעיף , לחילופין. ייצוגית

לפיו ייכללו בקבוצה רק מי שהודיעו לבית המשפט על רצונם , חוק תובענות ייצוגיותל

 . להיכלל בה

 
ביקשה , הוגשה התגובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגיתלאחר ש -ראיות נוספות .ז

המאשר תוספת , 00.06.01המשיבה לצרף לתיק בית המשפט את האישור החריג שניתן ביום 

בניינים שאינן משמשים 'לצו שכותרתו  0.1באופן שלהגדרת סיווג  1601לצו הארנונה לשנת 

תחולת האישור מיום ". שירותים ומסחר, לרבות משרדים"תתווסף התיבה ' למגורים

האישור החריג אינו "כי , כ המשיבה"בדיון שהתקיים במעמד הצדדים טען ב. 0.0.01

אלא מתייחס רק לבניינים שאינם משמשים , מתייחס למכוני יופי כדוגמת המבקשים

אין מקום להתייחס בשלב זה , בנסיבות אלה(. 7' שו, 0' עמ" )למגורים לרבות משרדים

שכן הוא רלוונטי רק לנכסים המסווגים כבניינים , סגרת החלטה זולאישור החריג במ

שאינם משמשים למגורים ובשלב זה המחלוקת בין הצדדים היא למעשה אם מדובר בסיווג 

 . נכון אם לאו

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%207419/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
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 דיון והכרעה

 

 התנאים לאישור התובענה כייצוגית

 

אשר בית המשפט נדרש לו על מנת , ההליך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית הוא הליך מקדמי

יש לבחון האם מתקיימים , לשם כך. האם יש מקום לאשר דיון בתובענה כייצוגית -להכריע בשאלה

 . התנאים לאישור התובענה כייצוגית

 

ועל , מחד גיסא, ובענה הייצוגיתבית המשפט העליון עמד פעמים רבות על החשיבות הנודעת לכלי הת

ארז  -השופטת ברק' היטיבה לתאר זאת כב. מאידך גיסא, הסכנות הכרוכות בשימוש לא מושכל בו

מתכות חברת צפוי ' מ נ"מגדל חברה לביטוח בע 9670487א "רעבפסק דינה שפורסם לאחרונה ב

 (:00.4.00)[ פורסם בנבו]מ "עמק זבולון בע

 

הסכנות הטמונות בתובענה הייצוגית הולידו את הצורך לקבוע מנגנונים "

, חוק תובענות ייצוגיותל 8-ו 4, 2המוסדרים בסעיפים , מנגנונים אלו. לאישורה

האם למבקש עילת תביעה אישית באחד מן : על בחינת השאלות הבאות מבוססים

האם ? או בהוראת חוק מפורשת אחרת, העניינים הכלולים בתוספת השנייה לחוק

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי 

האם קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות תוכרענה בתובענה ? הקבוצה

האם תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה ? לטובת הקבוצה

האם קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי ? במחלוקת בנסיבות העניין

 ? הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב

 

קש ארז לרף בו נדרש לעמוד התובע הייצוגי המב-השופטת ברק' התייחסה כב, בהמשך פסק דינה

 :לאשר תביעתו כייצוגית

 

פיהם נבחנת -המבחנים לאישורה של תובענה ייצוגית הם מחמירים מאלה שעל"

על התובע הייצוגי להניח בפני בית . בקשה לסילוק על הסף של תביעה רגילה

בשונה מן התובע . המשפט תשתית משפטית וראייתית התומכת לכאורה בתביעתו

כייצוגית אינו יכול להסתפק בעובדות  המבקש לאשר תובענה, בתביעה רגילה

 ".אלא מוטלת עליו החובה להוכיחן באופן לכאורי, הנטענות בכתב התביעה

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%203489/09
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
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לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט "כי , קובע חוק תובענות ייצוגיותל( א)0סעיף 

תביעה נגד רשות להשבת "לתוספת השנייה מאפשר הגשתה של  00פרט ". ...השניה בתוספת

 ". אגרה או תשלום חובה אחר, כמס, סכומים שגבתה שלא כדין

 

המעוררת שאלות , (א)0כי אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין כאמור בסעיף , קובע( 0()א)4סעיף 

רשאי להגיש  -ם הנמנים עם קבוצת בני האדםמהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי

 . בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשם אותה קבוצה

 

 . כי הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט, קובע חוק תובענות ייצוגיותל( ב)0סעיף 

 

 :נאים המצטברים הנדרשים לשם אישור התובענה כייצוגיתקובע את הת( א)8סעיף 

 

 :אם מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית (א)"

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל  (0)

ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת , חברי הקבוצה

 ;הקבוצה

צוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות תובענה יי (3)

 ;הענין

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך  (2)

 ;הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה; הולמת

בתום  קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל (4)

 ".לב

 

 . אגש כעת לבחון את התקיימות תנאים אלה בענייננו

 

 ?האם מעוררת התובענה שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה

 

לצורך גביית , השאלה העובדתית שעומדת בבסיס התובענה היא מהו סיווגם הנכון של מכוני יופי

השאלה הנשאלת היא האם יש  , תר פירוטבי.  מיסי ארנונה על פי צו הארנונה של עיריית תל אביב

או שמא יש לסווגם , כשם שמסווגים עסקים אחרים דוגמת מספרות, "בתי מלאכה"לסווגם כ

 . כפי שנעשה כיום, "בניינים שאינם משמשים למגורים"כ

 

מבנים המשמשים : קיימות שלוש קטגוריות של נכסים 1600בצו הארנונה של עיריית תל אביב לשנת 

הכולל רשימת תעריפים , 0.0וסעיף  0סעיף )מבנים שאינם משמשים למגורים ; (1סעיף )למגורים 

 (. 7-ו 4סעיפים )וקרקעות ( ייחודיים

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
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 . הוא בתי מלאכה ומפעלי תעשייה 0.0אחד התעריפים המיוחדים הקבועים בסעיף 

 

כבתי מלאכה  עסקים המסווגים. לסיווג הנכסים חשיבות רבה לעניין חיובם הכספי של בעלי עסקים

נדרשים לשלם סכום הנמוך באופן משמעותי מהסכום הנדרש מבעלי נכסים המסווגים כמבנים 

ואילו בשנת , ר"למ₪  081.00עמד על  1606ההפרש בין התעריפים לשנת . שאינם משמשים למגורים

 .  ר"למ₪  084.88עמד ההפרש על  1600

 

כי על פי , אשר קבע, הדין בעניין מישל מרסייהניצב פסק , במרכז הבקשה לאישור התובענה כייצוגית

יש לסווג עסק של מספרה תחת , תכלית החוק וטעמי אחידות פרשנית, המשמעות המילונית

א "ע)כי המבחנים שנקבעו בפרשת רעיונות , השופט רובינשטיין קבע' כב". בית מלאכה"הקטגוריה 

לצרכי הגדרת פעילות ( 166( 0)ד מח"פ, מ"חברת רעיונות בע' נ 7אביב -פקיד השומה תל 9760706

לעניין שיעור " בית מלאכה"אינם רלוונטיים לצרכי הגדרת , ייצורית לעניין פטור ממס מעסיקים

: לעניין צו הארנונה" כהבית מלא"הוגדרו שלושה טעמים לשם זיהוי מספרות כ, תחת זאת. ארנונה

 . מבחן תכלית החוק ושיקולי אחידות פרשנית, מבחן הפירוש המילוני

 

כי ראוי היה שהעירייה תיצור קטגוריות ברורות ובהירות המתייחסות , בית המשפט העליון קבע

, בהעדר סיווג מסוג זה. ותסווג אותן בסיווג ברור וספציפי, דוגמת מספרות, לתחום שלם של נכסים

בניינים "של סיווג שיורי המוגדר כ" נופלת בין הכסאות", חברת מישל מרסייה, כי המשיבה, נקבע

כי , בנסיבות אלה נקבע. שאינו תואם את מהות העסק המנוהל על ידה, "שאינם משמשים למגורים

בית המשפט העליון קרא למשיבה . נכון יותר מאשר הסיווג השיורי" בית מלאכה"סיווג מספרות כ

שראוי לייחד לו סיווג ברור , ור קטגוריות ברורות ובהירות המתייחסות לתחום שלם של נכסיםליצ

 . וספציפי

 

גם " בית מלאכה"יש להחיל את הסיווג , לאור קביעה זו של בית המשפט העליון, לגישת המבקשים

בכך  המבקשים מנמקים זאת. מכונים לטיפוח הציפורניים ומכוני קעקועים, על מכוני קוסמטיקה

מבחינת תכלית השירותים הניתנים במספרה לבין תכליתם של , לא קיים הבדל מהותי, שלמעשה

 . מכוני יופי

 

כי מספרות , כי לא ניתן למצוא בפסק הדין בעניין מישל מרסייה קביעה פוזיטיבית, המשיבה סבורה

ולפסק דינו של  השופטת נאור' המשיבה מפנה לפסק דינה של כב". בית מלאכה"ראויות לסיווג של 

השופט ' אשר הצטרפו אמנם לפסק דינו של כב, ובראן בעניין מישל מרסייה'השופט ג' כב

כי , סבורה המשיבה, לפיכך. אך הביעו תחושת אי נוחות מסיווג מספרות כבתי מלאכה, רובינשטיין

הבקשה דנן לאשר את התובענה : "אין להרחיב את התוצאה של פסק דין זה על עסקים אחרים

למעשה עד כדי הגעה לתוצאות אבסורדיות לפיהן , כייצוגית מנסה להרחיב את עניין מישל מרסייה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201960/90&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201960/90&Pvol=מח
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בית 'עלול להיחשב כ... גם חדר ניתוח שבו מתבצעים חיתוכים וקטיעת איברים מגוף האדם

 (. לכתב התגובה 008סעיף " ))!(' מלאכה

 

החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה  הוא, ובצדק, עליו נסמכים המבקשים, נדבך מרכזי נוסף ומהותי

בניגוד להחלטות , אשר קבעה, 17.01.01כללית שליד עיריית תל אביב בעניין דבורה שפירא מיום 

כי אין כל שוני מהותי בין הפעילות הנעשית במספרה , אשר צורפו לתגובת המשיבה, קודמות אחרות

כי יש לסווג , בדעת רוב, וקבעה 1600נת ועדת הערר קיבלה את הערר לש. לבין זו הנעשית במכון יופי

כפי שנעשה בעניין מישל , "בית מלאכה"מכון לטיפולים קוסמטיים כ, את עסקה של העוררת

 . מרסייה

 

 :מן הראוי לצטט מן הדברים שנאמרו על ידי ועדת הערר, לאור חשיבותה הרבה של החלטה זו

 

לכת מישל מרסייה האם קיימת זהות מספקת בין העובדות שהיו במקרה ה...."

מהחומר שהונח בפני ? כדי שגם התוצאה תהייה זהה, לבין אלה שבערר דנן

, הוועדה עולה כי השוני היחיד בין המקרה במישל מרסייה לבין הערר הוא

מן . מדובר במכון יופי, ואילו במקרה דנן, שבמישל מרסייה דובר במספרה

וניים אלה הוא המפורסמות הוא שההבדל בין שני מוסדות חשובים וחי

ואילו , שבראשונות מצוי במוקד הטיפול בעיקר שיער הראש של הלקוחות

מוסדות דומים ומשלימים , לפיכך, אלו. מצוי דווקא עורם במוקד שלו, בשניים

 . ולעיתים חופפים זה לזה

הרי אין , למרות שהלכת מישל מרסייה נתנה ביחס למספרה, לדעתה של הוועדה

 ".עילות הנעשית במספרה לבין זו שנעשית במכון יופיכל שוני מהותי בין הפ

 

 :ועדת הערר לא נמנעה מלהביע דברי ביקורת על עמדת המשיבה וטיעוניה

 

בכתב התשובה שהגיש המשיב ובסיכומיו הוא לא התמודד כלל עם השינוי בדין "

שחל עם פסיקת בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בפרשת מישל מרסייה 

טענותיו מבוססות על . 3909ופסיקת בית המשפט העליון בדצמבר  3990בינואר 

דומה כי המשיב החליט לנהל קרב . למצער בענייננו, פסיקה שעבר עליה הקלח

פסק הדין ניתן בידיעה מפורשת ... נגד פסיקת בית המשפט העליון, בלימה אבוד

כך ]" למעשה הופך פסיקה קיימת, ועל כך שהוא, על השלכות הרוחב שיש לו

 [. במקור

 

 . ויש להצר על כך, המשיבה בחרה שלא להתייחס להחלטת ועדת הערר
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המשיבה מתמידה בסיווגם של עסקים כדוגמת עסקם של המבקשים כבית מלאכה ואינה , מעבר לכך

, נענית לקריאותיו החוזרות ונשנות של בית המשפט להגדיר מחדש את הקטגוריות בצו הארנונה

ולא בדרך , באופן שיוכל לאפשר את חיובם בדרך המלך, עיסוקם האמיתיולסווגן בהתאם לטיב 

לפיה אין להחיל את , עמדת המשיבה, מכל מקום. כפי שנוהגת המשיבה עד עצם היום הזה, שיורית

אשר על , מדובר במחלוקת משפטית. הלכת מישל מרסייה על מכוני יופי וטיפוח לא נומקה כדבעי

 .  ויש אפשרות סבירה שתוכרע לטובתם, ותפת לכלל חברי הקבוצהפניה מעוררת שאלה מהותית המש

 

על הגדרת הקבוצה ראה ) חוק תובענות ייצוגיותל 8המבקשים עמדו בתנאי הראשון של סעיף , משכך

 (. להלן

 

 ?יכים הקבועים בדיןהאם הבקשה לאישור מהווה נסיון לעקיפת הל

 

, יחד עם זאת. כלל נקוט בידינו הוא כי תובענה ייצוגית אינו מהווה מסלול עוקף להליך הקבוע בחוק

לאחר שמוצתה דרך , שבהם מתעוררת שאלה מהותית הטעונה הכרעת בית המשפט, קיימים מצבים

 . ההשגה והערר על פי בדין

 

אך , למי שלא הגיש השגה במועד הקבוע בחוקהמחוקק הותיר פתח צר לפנייה לבית המשפט גם 

כי על אף מסלול , לחוק הערר קובע( ג)0סעיף . התנה זאת במתן אישור מיוחד של בית המשפט

רשאי בכל , מי שחויב בארנונה כללית ולא השיג תוך המועד הקבוע בחוק, ההשגה על חיוב בארנונה

טכנולוגיה מתקדמת . ט.ט 9664471א "עב. להעלות טענה כאמור, ברשות בית המשפט, הליך משפטי

תוך שהתייחס לתיקון , נדרש בית המשפט לנושא זה 990( 1)ד נו"פ, עיריית טירת הכרמל' מ נ"בע

 (: ג)0במסגרתו הוסף סעיף  0774חוק הערר בשנת 

 

ואילך דרך הגנתו של מי שחויב בתשלום ארנונה אינה  0004נמצא כי משנת "

מי שחויב בתשלום ארנונה ולא השיג . נחסמת לחלוטין בשל כך שלא הגיש השגה

להעלות טענה , המשפט-ברשות בית, רשאי בכל הליך משפטי, תוך המועד הקבוע

פתיחת הערכאות השיפוטיות הרגילות בפני החייב . שהיה ניתן להעלותה בהשגה

כאשר מועלית בפניו . המשפט-דעתו של בית-ום ארנונה נתונה כעת לשיקולבתשל

נראה כי . יש לשקול אם להתיר את העלאתה, לחוק הערר 2טענה המנויה בסעיף 

בנושאים עובדתיים וטכניים תהיה הנטייה להגביל את האזרח להליכי ההשגה 

וח יותר בירור עניינים אלה בקשר לחיובי ארנונה הוא פשוט ונ. המינהלית

גופים אלה ערוכים לבירור שאלות מסוג . מקצועיים-במסגרת הגופים המינהליים

לעומת זאת בנושאים . זה המצריכות לעתים עריכת מדידות ובדיקת המצב בשטח

הרשות להעלות , עקרוניים ובנושאים בעלי חשיבות כללית וחשיבות ציבורית

 ". ביתר קלותטענות מסוג זה בערכאות השיפוטיות הרגילות תינתן 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204452/00&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204452/00&Pvol=נו


 עיריית תל אביב' מ נ"אספאידה בע  06406-60-01( א"ת)תצ 

12 
 

 

, משכך. 1600לפחות לגבי שנת , המבקשים נקטו בדרך של הגשת השגה וערר כפי הנדרש, במקרה דנן

כי הבקשה לאישור , לא ניתן לומר, כי טענותיהם זהות גם לגבי שנות המס האחרות, ולאור העובדה

המבקשים אינם  ,בנסיבות אלה. מהווה ניסיון לעקוף את המסלול הקבוע בדין של הגשת השגה וערר

לחוק הערר ואף לא השתיתו ( ג)0כפי שנקבע בסעיף , נדרשים אף לאישורו המיוחד של בית המשפט

 . את בקשתם לאישור על סעיף זה

 

 . כי אין בכך כדי לקבוע מסמרות לעניין גורל התובענה הייצוגית, יובהר כמובן

 

 ?קת בנסיבות הענייןהאם תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלו

 

כי ניהול ההליך בדרך של תובענה ייצוגית הוא אכן הדרך היעילה וההוגנת להכרעה , סבורני

שכן , אשר תוצאותיה רלוונטיות לחברי הקבוצה, מדובר במחלוקת משפטית. במחלוקת במקרה דנן

י כל אחד הסכום הנדרש על יד. אם תתקבל התובענה הייצוגית יהיו חברי הקבוצה זכאים להשבה

אך יש בו כדי להשפיע באופן משמעותי על חיובם של בעלי עסקים , מהמבקשים הוא קטן יחסית

ועל כן הכרעה במחלוקת דנן תשרת גם את עניינם של כל מי שנכללים בקבוצה ולא , אחרים דומים

 . חוק תובענות ייצוגיותל( א)00כאמור בסעיף , הודיעו על רצונם שלא להיכלל בה

 

כי המבקשים ובאי כוחם , אני סבורה, (4()א)8-ו( 0()א)8באשר לתנאים הקבועים בסעיפים קטנים 

בעניין זה לא ראיתי לקבל את טענתה (. ניהול ההליך בדרך הולמת ובתום לב)עומדים בתנאים אלה 

קיום הליכים מקבילים אינם מתיישבים עם חובת תום "כי , יבההסתמית והבלתי מנומקת של המש

 (. לכתב התגובה( ה)10סעיף " )הלב

 

 הגדרת הקבוצה

 

טענתה היחידה הייתה . המשיבה לא העלתה טענה עניינית באשר להגדרת הקבוצה על ידי המבקשים

ולקבוע שבקבוצה ייכללו  חוק תובענות ייצוגיותל 01שבנסיבות העניין ראוי לעשות שימוש בסעיף 

 . רק מי שהודיעו לבית המשפט על רצונם להיכלל בה

 

לפיו הקבוצה תכלול את כל , 00טענתה של המשיבה סותרת את רוח החוק הבאה לידי ביטוי בסעיף 

המקרה שבפניי אינו מצדיק את החלת החריג . יפךולא לה -מי שלא הודיע על רצונו שלא להיכלל בה 

 . כמבוקש על ידי המשיבה 01הקבוע בסעיף 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
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במרשם מחזיקי הנכסים במשיבה קיימת קבוצה , 1.0.00כ המבקשים בדיון שנערך ביום "לטענת ב

ובאופן זה גם הוגדרה , בה נכללים מכונים לטיפוח הציפורניים ומכוני קעקועים, "מכוני יופי"של 

 (.8-04' שו, 1' עמ)צה הקבו

 

ולכן הגדרת הקבוצה , כל העסקים עוסקים בטיפוח האסתטיקה של הגוף, על אף השונות המסוימת

 . מכונים לטיפוח הציפורניים ומכוני קעקועים, מכוני קוסמטיקה: תהא כמבוקש בבקשה לאישור

 

בשים , כאים להשבהבשלב השני של הדיון יהיה צורך להיזקק לתקופה אשר לגביה יהיו המבקשים ז

כי בית המשפט לא יחייב את הרשות בהשבה , הקובע, חוק תובענות ייצוגיותל 10לב להוראות סעיף 

 . החודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה לאישור 14לגבי תקופה העולה על 

 

 

 סוף דבר

 

 .ת כי ניתן לנהל את התובענה כייצוגיתאני קובע .1

מכונים לטיפוח , הקבוצה בשמה תנוהל התובענה כייצוגית היא בעלי מכוני הקוסמטיקה .2

שפעלו במהלך השנתיים שקדמו , יפו-הציפורניים ומכוני קעקועים בתחומי העיר תל אביב

 . ליום הגשת בקשה זו

ובא כוחם , ומר דוד מורנו מר אלי לב, מ"התובעים המייצגים הם חברת אספאידה בע .3

 . ד שי אלמוג"המייצג הוא עו

 ".  בניינים שאינם משמשים למגורים"עילת התובענה היא גביית ארנונה ביתר לפי סיווג  .4

לצורך גביית מיסי ארנונה על פי , השאלה המשותפת היא מהו סיווגם הנכון של מכוני יופי .5

לצו  0.0.0לפי סעיף " בתי מלאכה"כהאם יש  לסווגם  -צו הארנונה של עיריית תל אביב

 ".בניינים שאינם משמשים למגורים"הארנונה או כ

עקב סיווג , הסעד המבוקש הוא השבה של כספי ארנונה שנגבו מחברי הקבוצה ביתר .6

 . חודשים שקדמו להגשת הבקשה 14למשך " בניינים שאינם משמשים למגורים"הנכסים כ

 .₪ 16,666בסכום של כ המבקשים "המשיבה תישא בשכר טרחה לב .7

בהתאם לסעיף , הצדדים יפרסמו הודעה בדבר ההחלטה לאשר את התובענה כייצוגית .8

יום  06טיוטת ההודעה תועבר לאישור בית המשפט בתוך . חוק תובענות ייצוגיותל( 0()א)17

 . המשיבה תישא בהוצאות הפרסום. שפט לעניין דרך הפרסוםולקבלת הוראות מבית המ

הצדדים ישלחו עותק מההוראה לפרסם הודעה בדבר ההחלטה לאישור הבקשה כייצוגית  .9

 . יצוגיותחוק תובענות יל( ז)17כאמור בסעיף , לשם רישומה בפנקס, למנהל בתי המשפט

 

 . המזכירות תעביר עותק מהחלטתי לצדדים

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_586.htm
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 . בהעדר הצדדים, 1600יולי  06, ג"אב תשע' ג,  ניתנה היום
 

 .......הוקלד על ידי 
 

 74098000ר דפנה אבניאלי "ד

 ועריכה ניסוח לשינויי כפוף זה מסמך נוסח
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