
 שליד עיריית הרצליהועדת ערר לארנונה כללית 

 117/17ערר          

 
 

 סמי אליה  : העורר
     

  -נ ג ד  -
 

       עיריית הרצליה ,מנהל הארנונה                    המשיב:
 שלומית סלעעו"ד "י ע
 

 

 החלטה

 טענות הצדדים

/ רח'  78חנות הנמצאת ברח' סוקולוב של חיוב בארנונה הנכון לערר זה עוסק בשטח  .1
  .(6537006807400, הרצליה )מס. נכס 1מוהליבר 

 

, עת נערכה מדידה מטעם 2005מ"ר מאז שנת  40הנכס מחוייב בארנונה בגין שטח של  .2
 מר יחזקאל אליה.  ,העירייה. העורר הינו מיופה כוחו של בעלי הנכס, אחיו

 

מ"ר, וצירף לכתב הערר מדידה של  30-32 -העורר ביקש להקטין את שטח החיוב ל .3
 . 2005לצד המדידה משנת  ,החנות אותה ביצע בעצמו

 

בכתב הערר העלה העורר שתי טענות כנגד המדידה של העירייה: האחת שחלק משטח  .4
החנות נמדד פעמיים, והשנייה שהמדידה כוללת בליטה אל תוך שטח החנות אשר 

של  דותורר גם זיכוי בגין הפרשי המדיאינה מהווה חלק ממנה. לבסוף ביקש הע
 שנים אחורה". 3"לפחות 

 

המשיב ביקש לדחות את הערר וטען כי המדידה אשר נערכה מטעם העירייה הינה  .5
לחיוב בהתאם להגדרה של נכונה. בפרט, טען המשיב שאותה "בליטה" מהווה שטח 

 נכס עסקי בצו הארנונה.
 

מתייחס לשטח מרובע המסומן בספרה ל חישוב כפוהטענה בדבר ש חידד העורר בדיון .6
מ"ר. העורר לא  1.2מ' ובסה"כ  1.2מ' על  1" במדידה של העירייה, במידות של 2"

ר, לכאורה, לפעהשכיל להבהיר על סמך מה הוא מבסס את טענתו זו, למעט הפנייה 
 אורךלבין ה –מ'  7.55 –בתשריט עצמו של החנות הרשום  האורךבמדידת העירייה בין 

וכן טענה כללית לפיה יש להעדיף את  ,מ' 8.35 –המופיע בחישוב בתחתית המדידה 
 המדידה שלו על פני מדידת העירייה.

 



העורר הודה כי מדידתו הינה מדידה פנימית אשר לא לקחה בחשבון את עובי הקירות  .7
מחצית מעובי הקירות המשותפים לחנויות אחרות והעובי המלא של הקירות בחזית  –

 החנות.

 דיון והכרעה

 דין הערר להידחות, כפי שיפורט להלן. .8

 

 8099/09מוטל על העורר )בר"מ  –נעשה שלא כדין  ו של העוררהנטל להוכיח כי חיוב .9
 (.נבולהחלטה, פורסמה ב 7, סע' מנהל הארנונה-ונדום אופנה בע"מ נ' עיריית תל אביב

 

העורר לא הצליח להרים את הנטל המוטל עליו. אדרבא, על סמך המסד העובדתי  .10
שבפנינו, הובהר שהעורר ביצע מדידה פנימית בלבד, ללא עובי הקירות, בניגוד לאמור 

 למבוא של צו הארנונה, אשר חל על נכס עסקי. 8לסע' 
 

איזה חלק מהמדידה של העירייה בפרט, כאמור לעיל, העורר לא השכיל להבהיר  .11
מהווה חיוב כפול ועל סמך מבוססת הטענה. לגבי אותו פער בין האורך של החנות 

ב, הרי שעיון מדוקדק במסמך מעלה שההפרש תחשיבתשריט לבין האורך של החנות ב
אשר חורגים במעט  יוק הרוחב הנמדד של שירותי החנות,הוא בד 8.35לבין  7.55בין 

מהקונטור המלבני של החנות. לשון אחר: אין כל סתירה פנימית במדידה מטעם 
 העירייה.

 

מ"ר(  1 -כי שטח זה )בגודל של פחות מלגבי אותה "בליטה", העורר לא שיכנע אותנו  .12
אינו צריך להיכלל בשטח החנות בהתאם להוראות הצו, אשר כולל את כל השטח 

 עמודים וכיו"ב.  הבנוי, לרבות נישות,
 

הגם שממילא דחינו את הערר, נעיר שבקשה להשבה בגין העבר אינה נמצאת בסמכות  .13
את פסק דינו של בית המשפט  , לדוגמא,לעניין זה ראהשל ועדת ערר לארנונה. 

מנהל הארנונה בעיריית תל אביב נ'  220/04לעניינים מינהליים בתל אביב בעמ"נ 
 .נבורסם ב, פואפרתי מדפיס נכסים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  וף דברס

 הערר נדחה. .14
 

והמשיב בהגינותו לא ביקש לחייב  העורר לא היה מיוצג, ותהוכחבתיק זה לא נוהלו  .15
 הוצאות.ל לפיכך, אין צו. בהוצאותיואת העורר 

 

 החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של העיריה. .16
 

 45בתל אביב תוך  בפני בית המשפט לעניינים מינהלייםעל החלטה זו זכות ערעור  .17
 ימים ממועד המצאתה.

 

                                                       

 

 22/11/18ניתן שלא בנוכחות הצדדים ביום 


