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החלטה
תמצית הסוגיות בעררים והמסד העובדתי
 .1עסקינן בקבוצת עררים לגבי נכסים בבנין ברח' גוריון  ,33הרצליה .מדובר בעיקרו
בבנין עסקי ,כאשר המחלוקת המשפטית המשותפת לכל העררים הינה האם שטחים
לא מקורים אשר נמצאים פיזית בצמוד לשטחים העסקיים מהווים מרפסת פתוחה,
ולפיכך חייבים בארנונה ,או מהווים גגות של הקומות מתחתיהן ,ולפיכך פטורים
מארנונה( .ככל שיהיה צורך בכך ,שטחים אלה ייקראו להלן ,לאורך החלטה זו" ,שטחי
מרפסת גג פתוחה").
 .2כמו כן כוללים העררים מחלוקות נוספות ,כגון שאלת השימוש בפועל בחלק מן
השטחים ,ייחוס השימוש (או פוטנציאל השימוש) למחזיק ספציפי או לכלל
המשתמשים בבנין ,וכיו"ב סוגיות.
 .3אין מחלוקת בין הצדדים שלפי סע'  8סיפא לפרק המבוא לצו הארנונה העירוני ,בבנין
שאינו משמש למגורים ,לא ניתן לחייב שטח של גג מובהק בארנונה (קרי :שטח אשר
משמש כגג בלבד) ,ואין מחלוקת כי יש לחייב בארנונה את המחזיק/ים בשטח אשר
מהווה מרפסת פתוחה אשר נמצאת בשימוש.
 .4על רקע הנחות יסוד אלו ,נבחן את השטחים אשר נדונו בעררים ונכריע במחלוקות
אשר התעוררו בין הצדדים.

פרטי העררים והמסד הראייתי
 .5עררים :11/15,30/16,37/17העררים עוסקים בנכסים מס 6538054700700 .ו-
 6538054700800בקומות  3ו 4 -של הבנין .בכתבי הערר תקפה העוררת את עמדת
המשיב לפיה יש לכלול בנכסים אלה שטחי מרפסת גג פתוחה צמודים למשרדים של
העוררת 88.70 :מ"ר בקומה  3ו 57.82 -מ"ר בקומה  .4יצוין כי בעבר שטחים אלה
סווגו על ידי המשיב כשטחים משותפים אשר החיוב בארנונה בגינם חולק בין כל
מחזיקי הנכסים בבנין באופן יחסי ,וזאת בהתאם לסע'  8סיפא לפרק המבוא לצו
הארנונה העירוני .בכתבי הערר הועלו הטענות הבאות :לא ניתן לחייבּה בגין שטחים
בהם היא אינה עושה שימוש ומדובר בגגות בגינם לא ניתן לחייב בארנונה .המשיב
לעומת העוררת טען כי בדיקה מעודכנת העלתה כי שטחים אלה משמשים את העוררת
באופן בלעדי וכי מדובר במרפסות בגינן ניתן לחייב בארנונה.
 .6עררים  :233/16,40/17הערר עוסק בנכס מס 6538054703300 .בקומות  5ו 6 -של הבנין.
בכתב הערר תקפה העוררת את עמדת המשיב לפיה יש לכלול בנכס זה שטח מרפסת גג
פתוחה צמוד למשרדים של העוררת בקומה  .5יצוין כי בעבר שטחים אלה סווגו על ידי
 1עררים אלה אוחדו לבקשת הצדדים בהחלטה מיום .6.7.17
 2עררים אלה אוחדו לבקשת הצדדים בהחלטה מיום .2.10.17

המשיב כשטחים משותפים אשר החיוב בארנונה בגינם חולק בין כל מחזיקי הנכסים
בבנין באופן יחסי ,וזאת בהתאם לסע'  8סיפא לפרק המבוא לצו הארנונה העירוני.
בכתב הערר הועלו הטענות הבאות :לא נעשה כל שינוי בנכס ,כך שהעיריה שינתה
שיטת חישוב ו/או מדיניות תוך פגיעה בהסתמכות של העוררת; חוסר פרופורציה בין
השטח העיקרי לבין חלקּה של העוררת בשטחים המשותפים; כפל חיוב בגין השטח עם
מחזיקים נוספים; השטח אינו בר חיוב בארנונה; השטח אינו בשימוש ובוודאי לא
באופן בלעדי על ידי העוררת; לחלופין ,יש להחיל תעריף מופחת של קרקע.
 .7המשיב לעומת העוררת העלה הן טענות סף והן טענות לגופו של עניין .ראשית נטען כי
כתב הערר כולל טענות אשר לא הועלו בהשגה וחלקן אינן בסמכותה של ועדת הערר.
לגבי ערר  40/17נטען כי הוגש באיחור .לגופו של עניין ,נטען כי מדובר במרפסת בגינה
ניתן לחייב בארנונה ,השטח נמצא בחזקתה הבלעדית של העוררת וכי די בפוטנציאל
שימוש על מנת לחייב בארנונה.
 .8עררים  :352/18,47/20,49/21העררים עוסקים בנכס מס 6538054703800 .בקומה  3של
הבנין .בכתבי הערר תקפו העוררים את עמדת המשיב לפיה יש לכלול בנכס זה שטח
של  58מ"ר מרפסת גג פתוחה צמוד למשרדים של העוררת בקומה  .3בכתבי הערר
הועלו הטענות הבאות :השטח מהווה גג בגינו לא ניתן לחייב בארנונה; עוררים 2
(השוכרים) אינם משתמשים בשטח והוא לא נכלל במושכר; לא קיים גם פוטנציאל
שימוש בשטח; לחלופין ,יש להחיל תעריף מופחת של קרקע תפוסה .כמו כן הועלו
בעררים טענה בדבר הענקת פטור לנכס ריק לחניות צמודות לנכס וטענה בדבר חלוקת
פנימית של שטחי הנכס בין שני שוכרים של עוררת ( 1עוררים  2ושוכרת נוספת).
המשיב לעומתם טען כי מדובר במרפסת בגינה ניתן לחייב בארנונה וכי היא נמצאת
בשימוש ,אך לא פסל את האפשרות שלא מדובר בשימוש בלעדי של העוררים או מי
מהם .המשיב ביקש לדחות את הטענות בדבר תעריף מופחת של קרקע תפוסה ובדבר
החלת פטור לנכס ריק על החניות .לעניין החלוקה הפנימית ,נטען כי יש צורך בבירור
עובדתי מלא .בין השאר ,על הרקע הנ"ל ,ביקש המשיב לקיים דיון עם כל המחזיקים
בבנין ,לרבות השוכרת הנוספת של עוררת  ,1וכן לאחד את כל העררים.
 .9עררים  :468/18,7/19,42/20,10/21העררים עוסקים בנכס מס 6538054700700 .בקומה
 3של הבנין (נספח  10לכתב הערר בערר  .)68/18בכתבי הערר תקפה העוררת את עמדת
המשיב לפיה יש לכלול בנכס זה שטח מרפסת גג פתוחה צמוד למשרדּה של העוררת.
בכתבי הערר הועלו הטענות הבאות :מדובר בשטח בגינו לא ניתן לחייב בארנונה והוא
אינו נגיש באופן בלעדי מן המשרד של העוררת .לגבי ערר  ,68/18נטען כי הוא הוגש
במועד ולחלופין התבקשה ארכה להגישו באיחור .המשיב לעומתה טען כי השטח נמצא
בשימוש ,או למיצער קיים לגביו פוטנציאל שימוש ,וכי הוא נגיש הן ממשרדּה של
העוררת והן ממשרדי חברה קדישא .גם בתשובה לערר  68/18ביקש המשיב לקיים דיון
עם כל המחזיקים בבנין ו/או לאחד את כל העררים .לבסוף יצוין כי המשיב ציין שערר
 68/18הוגש באיחור אולם הותיר לשיקול דעת ועדת הערר מתן ארכה להגשתו.

 3בכתבי הערר ובתשובות לעררים  47/20ו 49/21 -ביקשו הצדדים לאחד ערר זה עם ערר  ;52/18העררים
מאוחדים בזאת.
 4עררים  68/18ו 7/19 -אוחדו לבקשת הצדדים במעמד הסיור מיום  .18.9.19בכתבי הערר ובתשובות לעררים
 42/20ו 10/21 -ביקשו הצדדים לאחדם עם העררים הנ"ל; העררים מאוחדים בזאת.

 .10עררים  :590/18,32/19,20/21העררים עוסקים באותו נכס כמו עררים ,33/16,40/17
לגבי שנים מאוחרות יותר ,והן הוגשו על ידי בעלת הנכס .בכתבי הערר חזרה העוררת
על הטענות ,תוך דגש שהדברים נאמרים ביתר שאת באשר הנכס אינו מושכר ,ואף
המשיב חזר על טענותיו.
 .11יצוין כבר עתה כי בכל העררים לא הוגשו תצהירים ולא נשמעו עדויות ,אלא נערכו
שלושה סיורים בנוכחות חברי הוועדה ונציגי הצדדים וב"כ ,כפי שיפורט בהמשך.
ממצאי סיורים אלה מהווים את עיקר המסד הראייתי ,לצד תשריטים ותמונות אשר
צורפו לכתבי בי הדין בעררים.
 .12דיון בערר  1/15התקיים ביום  ,10.6.15בסיומו ביקשו הצדדים לקיים סיור בשטח,
אשר נערך ביום  .11.11.15טיוטא של פרוטוקול הסיור הומצאה לצדדים וניתנה להן
אפשרות להעיר הערות .לנוחיות הקורא ועל מנת לחסוך פאראפראזות של הממצאים
העובדתיים ,מצ"ב פרוטוקול הסיור במלואו ,בכפוף להבהרה לאחר מכן בדבר תיקון
של נקודה מסויימת בפרוטוקול הסיור.

 5עררים  90/18ו 32/19 -אוחדו לבקשת הצדדים במעמד הסיור מיום  .18.9.19בכתב הערר בערר 20/21
ביקשה העוררת להחיל החלטה זו גם על ערר זה ,והמשיב לא התנגד לכך ,ואנו נעתרים לבקשה.

 .13לאחר מכן בוצע תיקון אחד של הפרוטוקול ,בהחלטה מיום  ,18.12.17לפיו המרפסת
במפלס של קומה  3מכוסה ביריעות ביטומן ואינה מרוצפת והמרפסת במפלס של
קומה  4מרוצפת.
 .14בערר  33/16נערך דיון ביום  ,29.3.17בסיומו נקבע כי ייערך סיור לגבי הנכס נשוא
הערר .במהלך הדיון חזרה בה העוררת מחלק מטענותיה ,ובכללן חוסר פרופורציה
בחיוב ,שינוי מדיניות וכפל חיוב .הסיור התקיים ביום  .13.9.17טיוטא של פרוטוקול
הסיור הומצאה לצדדים ואושרה לאחר שניתנה לצדדים אפשרות להעיר הערות .אף
כאן ,לנוחיות הקורא ועל מנת לחסוך פאראפראזות של הממצאים העובדתיים ,מצ"ב
פרוטוקול הסיור במלואו.

 .15בעררים  52/18,68/18נערך דיון ביום  ,29.5.19בו העלו הצדדים טענות דיוניות שונות.
העוררים ביקשו שלא לאחד את העררים בעוד המשיב ביקש לאחדם וגם לקיים דיון
משותף עם כלל המחזיקים בבנין ,לצד איחוד כל העררים .כמו כן נחלקו הצדדים לגבי
סדר ההכרעה בסוגיות השונות בעררים .בהחלטה מיום  3.6.19החלטנו שלא לאחד את
העררים וכן החלטנו לדון בכל הסוגיות במשותף.
 .16בדיון הנ"ל ביקשו הצדדים לקיים סיור בנכסים נשוא העררים ,אשר התקיים ביום
( 18.9.19במשותף עם עררים נוספים ,כפי שיצוין בהמשך) .טיוטא של פרוטוקול הסיור
הומצאה לצדדים ואושרה לאחר שניתנה לצדדים אפשרות להעיר הערות; הוגשו מספר
הערות אשר נדחו בהחלטה מנומקת מיום  .18.11.19אף כאן ,לנוחיות הקורא ועל מנת
לחסוך פאראפראזות של הממצאים העובדתיים ,מצ"ב פרוטוקול הסיור במלואו.

 .17עררים  :90/18,32/19במעמד הסיור ביום  18.9.19הפנו הצדדים לסיור אשר נערך
בשנת .2017
 .18לאחר מכן הגישו הצדדים סיכומיהם בעררים השונים.

תמצית סיכומי הצדדים
 .19עררים  :1/15,30/16,37/17העוררת טענה בסיכומיה כי השטחים נשוא העררים
מהווים גגות בגינם לא ניתן לחייב בארנונה ,והם אינם בשימוש כלכלי ו/או עסקי.
לחלופין נטען כי הם מהווים רכוש משותף ולא היה מקום לשייכם באופן בלעדי
לעוררת לצורך חיוב בארנונה .המשיב טען בסיכומיו כי השטחים נשוא העררים
מהווים מרפסות או מרפסות גג פתוחות בגינן ניתן לחייב בארנונה ,והם נמצאים
בשימוש או למיצער קיים להם פוטנציאל שימוש מצד העוררת .כמו כן נטען כי הגישה
לשטחים אלה היא בלעדית ממשרדי העוררת.
 .20עררים  :33/16,40/17העוררת טענה בסיכומיה כי המשיב הודה במהלך הסיור כי רק
שטח של  30מ"ר מוחזק על ידּה באופן בלעדי ,וכי יתרת השטח צריכה להתווסף
למאגר השטחים המשותפים של כלל דיירי הבנין ,הגם שהמשיב לא תיקן את השומות
לאחר מכן .לגבי יתרת השטח ,טענה העוררת כי אינה ברת חיוב בארנונה ,או למיצער
יש להחיל עליה תעריף מופחת ,אם כי לאחר מכן התייחסה רק לחזית הצפונית.
 .21המשיב בסיכומיו אישר כי בסיור הסכים לצמצם את חיובּה הבלעדי של העוררת
בארנונה לגבי שטח הדק (אם כי ללא אישור בדבר שטחו המדויק) ,אך טען כי יש
להוסיף לכך גם שטח נוסף בחזית המערבית בו כנטען קיים ריהוט משרדי (מבלי לציין
מהו שטחו של קטע נוסף זה) .המשיב טען כי יש לכלול את יתרת השטח ,לרבות החזית
הצפונית ,במאגר השטחים המשותפים של כלל דיירי בנין ,והדגיש כי קיומם של
המתקנים הטכניים עולה כדי שימוש .בנוסף טען המשיב כי אין מקום לתעריף מופחת.
כמו כן עמד המשיב על טענת הסף שלו לפיה ערר  40/17הוגש באיחור של  5ימים ועל
טענת הסף לגבי חוסר סמכות עניינית לגבי חלק מן הטענות.
 .22יצוין כי העוררת הגישה סיכומי תשובה קצרים ,ללא קבלת רשות ,והמשיב הגיש
בקשה להוצאתם מתיק הערר .התייחסות לכך תינתן בפרק הבא.
 .23עררים  :52/18,47/20העוררים טענו בסיכומיהם שמדובר בגג בגינו לא ניתן לחייב
בארנונה ,אשר אינו נמצא בשימוש ואינו נגיש עבור העוררים; העוררים הדגישו
שהפתח אשר היה קיים בעבר נסגר  /נאטם .העוררים צירפו חלקים מהיתר בניה של
הנכס וטענו כי ממילא לא היה לפתח הנ"ל היתר ,וכי לא ניתן לעשות שימוש בשטח
מבחינה חוקית; לפיכך ,לא קיים גם "פוטנציאל שימוש" בשטח (אף לא מבחינת חוזה
השכירות) .לבסוף נטען כי קיומם של מנועי מזגנים לא עולה כדי שימוש לצורך חיוב
בארנונה .יצוין שהעוררים זנחו בסיכומיהם את הטענות לעניין הפטור לנכס ריק עבור
החניות ולעניין החלוקה הפנימית בין השוכרים של עוררת  .1המשיב בסיכומיו טען כי
מדובר במרפסת בגינה ניתן לחייב בארנונה ,היא נמצאת בשימוש (בגלל מנועי
המזגנים) או למיצער קיים לגביה פוטנציאל שימוש ,בגלל שמחיצת הגבס לאו אטימה
היא של הפתח .כמו כן נטען שאין מניעה להשתמש בשטח מבחינת דיני התכנון והבניה
כשטח טכני.
 .24יצוין ששני הצדדים צירפו מסמכים לסיכומיהם ,לכאורה בניגוד לסע' (9ג) להחלטתנו
הדיונית מיום  .18.11.19העוררים אף הגישו בקשה להוצאת מסמכים מסיכומי
המשיב ,בטענה שצירופם נעשה בניגוד להחלטה הדיונית הנ"ל וכי נשללה מהעוררים
אפשרות להתייחס למסמכים אלו .העוררים אבחנו בין צירוף המסמכים אשר נעשה על

ידם לסיכומיהם לעומת התנהלות המשיב .המשיב הגיב לבקשה זו וטען כי ממילא
היתה לו האפשרות להגיש מסמכים אלה במסגרת ערר  ,47/20אשר טרם אוחד עם ערר
 52/18אותה עת .כמו כן טען המשיב שהעוררים צירפו אף הם מסמכים לסיכומיהם.
התייחסות לכך תינתן בפרק הבא.
 .25עררים  :68/18,7/19העוררת בסיכומיה הפנתה לממצאי הסיור וטענה כי השטח נשוא
העררים אינו נגיש מן המשרד שלה ולא נמצא בשימוש ,למעט שטח קטן עם מספר
מנועי מזגנים ,אשר אינו עולה כדי שימוש לצורך חיוב בארנונה .כמו כן הלינה העוררת
על כך ש החזקה בשטח לא יוחסה לחברה קדישא ו/או למחזיקים נוספים להם מנועי
מזגנים בשטח .כמו כן טענה העוררת כי מדובר בגג אשר אינו בר חיוב לצרכי ארנונה.
לחלופין ,ביקשה העוררת כי ייקבע שהשטח הינו חלק ממאגר השטחים המשותפים של
הבנין .המשיב ציין באופן רפה בסיכומיו שהערר לשנת  2018הוגש באיחור "וקמה
עילה לדחותו על הסף" .לגופו של עניין ,טען המשיב כי מדובר במרפסת בגינה ניתן
לחייב בארנונה ,השטח נמצא בשימוש בפועל ולמיצער קיים לגביו פוטנציאל שימוש.
לגבי הסעד החלופי אותו ביקשה העוררת ,ציין המשיב כי לא הוכח עובדתית כי מדובר
בשטח אותו יש לצרף למאגר של כלל המחזיקים בבנין ,ובפרט החברה קדישא.
 .26העוררת הגישה ברשות סיכומי תשובה קצרים ,בהם חזרה על עמדתּה לעניין מועד
הגשת הערר לשנת  2018וכן התייחסה למספר טענות דיוניות אותן העלה המשיב
בסיכומיו.

דיון והכרעה
 .27כאמור לעיל ,המסד העובדתי כולל בעיקרו ממצאים של שלושה סיורים אשר נערכו
בנכסים השונים בבנין ,לצד תשריטים ותמונות אשר צורפו לכתבי בי הדין בעררים.
 .28בפתח הדיון יש להזכיר כי בהתאם לפסיקה ,הנטל להוכיח כי חיובו של עורר נעשה
שלא כדין – מוטל עליו .כפי שנאמר בסע'  7להחלטה בבר"מ  8099/09ונדום אופנה
בע"מ נ' עיריית תל אביב-מנהל הארנונה ,פורסמה בנבו:
"גם בטענתן של המבקשות לעניין נטלי ההוכחה – לא מצאתי ממש .חזקה על הרשות כי
היא פועלת כדין ,והטוען כי פעולה מסוימת נעשתה שלא כדין ,עליו הראיה; ולשם הרמתו
של נטל ראייתי זה נדרשת תשתית ראייתית איתנה (ראו למשל בר"ם  8499/06אליאב נ'
עיריית הרצליה ([פורסם בנבו] .)15.11.2006 ,מכאן ,כי הנטל להוכיח כי חיובן של
המבקשות בארנונה נעשה שלא כדין – היה מוטל על כתפן של המבקשות ,וכפי שקבע בית
המשפט המחוזי ,בנטל זה הן לא עמדו".
 .29אין סתירה בכך ששטח מסוים ישמש בו זמנית גג עבור המפלס מתחתיו ומרפסת
פתוחה ,או מרפסת גג פתוחה ,עבור המפלס בו הוא נמצא .אלא שלצורך חיוב בארנונה,
די בכך שהשטח משמש גם מרפסת פתוחה ,על מנת לבסס חיוב בארנונה בגינו .לשון
אחר :רק אם שטח מסוים מהווה גג בלבד ,הוא אינו בשימוש וגם אינו יכול להיות
בשימוש – ניתן לפטור אותו מארנונה.

 .30לעניין המחלוקת העיונית ,האם ניתן לחייב בארנונה כאשר אין שימוש בפועל בשטחים
מסויימים (כדעת העוררים או מי מהם) ,או שמא די בפוטנציאל שימוש (כדעת
המשיב) ,דעתנו כדעת המשיב; פרשנות זו תואמת את סעיף  8במבוא לצו הארנונה
העירוני ,הן מבחינת לשון הסעיף והן מבחינת תכלית החקיקה .לעניין זה נפנה
להחלטת בית המשפט העליון בבר"ם  8479/14מנהל הארנונה של עיריית הרצליה נ'
הולנדיה המרכז להנדסה וכן לפסק הדין בעת"מ  66241-09-19נקסט ג'י ניהול בע"מ
ואח' נ' עיריית הרצליה (פורסמו בנבו) ,רק לדוגמא.
 .31ערים אנו לטענה לפיה ניתן לראות את החלטת בית המשפט העליון הנ"ל כאוביטר,
באשר בקשת רשות הערעור נדחתה .יחד עם זאת ,איננו סבורים כי ניתן להתעלם מכך
ששלושה שופטים של בית המשפט העליון כתבו באופן מפורש כי הם מקבלים את
פרשנות המשיב לצו הארנונה העירוני בסוגיה זו לפיה אין צורך כי ייעשה שימוש בפועל
בשטחים משותפים על מנת לחייב בגינם בארנונה.
 .32מכל מקום ,בעררים שבפנינו ,רובם ככולם ,כפי שיפורט להלן ,נדמה שלא היה הכרח
להכריע במחלוקת עיונית זו ,וזאת לאור הממצאים העובדתיים לעניין השימוש בכל
המקרים.
 .33לגבי הסוגיה המרכזית השניה בעררים דנן ,אימצנו את מבחן הגישה על מנת לאבחן
בין חזקה בלעדית לבין שטחים משותפים :ככל שהגישה היא בלעדית – החיוב
בארנונה יתווסף באופן בלעדי לשטח העיקרי אליו הוא מוצמד .וככל שהגישה היא
משותפת לשני נכסים או לכלל המחזיקים בבנין – החיוב יהיה בהתאמה.
 .34עררים  :1/15,30/16,37/17לגבי קומה  ,4מצינו כי השטחים מרוצפים ונמצאים
בשימוש ,או למיצער לא הוכח בפנינו כי הם אינם נמצאים בשימוש .כמו כן מצינו שכל
השטח נגיש ,וזאת באופן בלעדי ממשרדי העוררת .איננו מקבלים את טענת העוררת
בסיכומיה לפיה מדובר אך בעציצים ובמנועי מזגנים וכי לא עסקינן בשימוש לצורך
חיוב בארנונה .דברים אלה נאמרים ביתר שאת לגבי חלק מן השטח בקומה זו בו קיים
גם דק ,ריהוט ונקודת חשמל .נכון הוא ,כפי שצוין בפרוטוקול הסיור ,שהגישה לחלק
זה אינה חופשית לגמרי ,אך דווקא שטח זה נחזה להיות בשימוש בפועל באופן מובהק,
וכאמור הגישה לכל השטח הינה באופן בלעדי ממשרדי העוררת.
 .35לגבי קומה  ,3לאחר התלבטות ,הגענו למסקנה שהשטח אף הוא בר חיוב לצורך
ארנונה .נכון הוא שהשטח אינו מרוצף ,אם כי מכוסה ביריעות ביטומן ,אך די בקיומם
של מזגנים ועציצים גדולים לאורך המרפסת כדי להקים בסיס לחיוב בארנונה.
למיצער יש לומר ,שהעוררת לא הרימה את הנטל הראייתי לפיו שטח זה אינו בשימוש
ו/או כי נמנע ממנה השימוש בשטח זה.
 .36מבחינת נגישות ,אין חולק כי השטח נגיש באופן מלא ממשרדי העוררת .אלא שבסיור
הוברר כי הוא נגיש גם למשרד נוסף .שקלנו האם יש בכך כדי לשנות מן התוצאה
הסופית לגבי שטח זה ,והחלטנו כי התשובה לכך שלילית ,משני טעמים .ראשית,
העוררת ביקשה סעד חלופי של שיוך שטח זה למאגר השטחים המשותפים לכלל הבנין
(כפי שהיה בעבר) ,ולא ביקשה סעד לפיו יש לחלק את חיוב הארנונה לגבי שטח זה
בינּה לבין מחזיק קונקרטי נוסף .שנית ,כפי שכבר צוין לעיל ,לצדדים ניתנה אפשרות
להעיר הערות לפרוטוקול ,ולאחר מכן העוררת אף התבקשה ליתן הבהרות להערותיה;
למרות זאת ,היא נמנעה מלמסור את פרטי המחזיק הנוסף .בנסיבות אלו ,איננו

סבורים כי יש מקום לקבוע כי יש לחלק את חיוב לגבי שטח זה בין העוררת לבין
מחזיק פלוני נוסף.
 .37עררים  :33/16,40/17לגבי השטח המגודר אשר נמצא בסמוך לדלת היציאה ממשרד
העוררת ,ואשר מכוסה בדק ,נדמה שאין מחלוקת בין הצדדים .במעמד הסיור הבהיר
המשיב כי "אזור הדק צריך להיות מיוחס בלעדית לעוררת" .עמדה זו נתמכת באופן
מלא בממצאי הסיור :אזור הדק נגיש באופן בלעדי ממשרדּה של העוררת ,בעליל נמצא
בשימוש ,ותחום בגדרות ובשער ,וגם העוררת הודתה בכך ,ולו במשתמע ,בסע' 5-6
לסיכומיה.
 .38לגבי יתרת שטחי מרפסת הגג ,למעט החזית הצפונית ,מצינו כי היא נגישה עבור כלל
דיירי הבנין ,אין מניעה להשתמש בה ,ולמיצער יש לומר שהעוררת לא הרימה את
הנטל הראייתי לסתור מסקנה זו .כמו כן ,לא נמצא בסיס כלשהו לשינוי התעריף אשר
נקבע על ידי המשיב לגבי השטח .לפיכך ,אנו מקבלים את עמדת המשיב לגבי קטע זה.
 .39לגבי החזית הצפונית ,אשר חסומה למעבר רגלי וקיימות בה תשתיות שונות המשרתות
את הבנין ,אנו סבורים כי אין בסיס לחייב בגינה בארנונה :השטח אינו משמש ואינו
יכול לשמש כמרפסת ,ולטעמנו יש לערוך גזרה שווה בין שטח זה לבין שטח של
מערכות טכניות על כל גג של בנין ,גם אם מפלס זה אינו המפלס הגבוה ביותר בבנין.
 .40כפי שכבר הוער לעיל ,העוררת בסיכומיה טענה כי אין לחייב בארנונה את "יתרת
השטח" בארנונה (או למיצער לחייב שטח זה בתעריף מופחת) ,אולם מייד לאחר מכן
התייחסה אך לחזית הצפונית .מכל מקום ,כפי שהובהר זה עתה ,החלטנו לבטל את
חיוב הארנונה רק לגבי החזית הצפונית.
 .41להשלמת התמונה י צוין כי לא מצאנו לנכון ,במכלול הנסיבות של אסופת תיקים זו,
לקבל את טענת הסף של המשיב בדבר דחיית ערר  40/17על הסף בשל איחור נטען
בהגשתו של מספר ימים .לפיכך ,אין לנו צורך להכריע במחלוקת בין הצדדים לעניין
סיכומי התשובה של העוררת ,אשר עסקו ,רובם ככולם ,במחלוקת דיונית זו.
 .42עררים  :90/18,32/19,20/21כאמור לעיל ,במעמד הסיור מיום  18.9.19ובכתבי בי הדין
בערר  20/21הובהר כי אין כל שינוי לעומת המצב סיור משנת  ,2017אשר נערך לגבי
עררים  .33/16,40/17לפיכך ,אנו מחילים את אותה התוצאה בעררים אלו.
 .43עררים  :52/18,47/20,49/21בתחילת הסיור הוגדר השטח נשוא עררים אלה – מרפסת
גג פתוחה בצורת "ר" ,שהן צלעות צפון ומערב של קומה ( 3נספח  2לכתב הערר בערר
 .)52/18בסיור הוברר כי שטח זה אינו נגיש ,לא מהמשרד של עוררים  2ובוודאי לא
מהמשרד הנוסף אשר מושכר על ידי עוררת  1לחברת אינסייט (אשר אינה בעל דין
בעררים) .ודוק :אמנם קיימת דלת הזזה מסוג ויטרינה בממשק בין משרד עוררים 2
לשטח נשוא העררים ,ברם מעבר זה נחסם עד האמצע על ידי קיר גבס בו קיימות
נקודות חשמל ותקשורת ,ודעתנו היא שלא ניתן לראות את השטח כנגיש .המשיב
בסיכומיו טען כי מדובר במחיצת גבס "ארעית" אשר "ניתנת להסרה בכל עת"; איננו
מקבלים גישה זו .מחיצה מגבס עם נקודות חשמל ותקשורת אינה דומה לרהיט או
לדיקט אשר הונח על פתח ,ולעת הזו – המסקנה הינה שהשטח נשוא הערר אינו נגיש.
למותר לציין שככל שיוברר לגבי תקופת חיוב אחרת שאותה מחיצה אכן הוסרה או כי

חלו שינויים אחרים רלוונטים – זכותו של המשיב לפעול על פי הסמכויות המוענקות
לו בדין.
 .44לאמור לעיל יש להוסיף כי השטח נקי מכל חפץ ,למעט מנועי מזגנים .לפיכך ,בנסיבות
אלו ,איננו סבורים כי ניתן לראות בזה שימוש אשר מקים עילה לחיוב בארנונה;
לטעמנו ,יש לערוך גזרה שווה בין שטח זה לבין שטח של מערכות טכניות על כל גג של
בנין ,גם אם מפלס זה אינו המפלס הגבוה ביותר בבנין.
 .45מן האמור זה עתה עולה שאין לנו צורך להכריע בגורל המסמכים אשר צורפו לסיכומי
הצדדים ,ובפרט בבקשת העוררים להוציא מסמכים מסיכומי המשיב .מסמכים אלה
היו בעיקרם מסמכים מתיק הבנין ומתיק הטאבו של הנכס .למעלה מן הצורך ייאמר,
שככל ש הצדדים רצו להתבסס על מסמכים אלו ,מן הראוי היה להגישם ולהתייחס
אליהם בשלב מוקדם יותר של ההליך.
 .46להשלמת ההתייחסות לעררים אלו ,יצוין שהעוררים זנחו בסיכומיהם את טענותיהם
לעניין פטור לנכס ריק לחניות הצמודות לנכס וכן בעניין החלוקה הפנימית בין
השוכרים של עוררת  1לעניין חיובי הארנונה .בכל מקרה ,טענות אלו לא הוכחו ,ולו
לכאורה ,על ידי העוררים.
 .47עררים  :68/18,7/19,42/20,10/21בתחילת הסיור הוגדר השטח נשוא עררים אלה –
השטח אשר סומן באופן מקווקו כנספח  10לכתב הערר בערר  .668/18בסיור הוברר כי
שטח זה אינו נגיש ממשרדה של העוררת ,וניתן לומר בדוחק כי הוא נגיש באופן טכני
מצדו האחר ,אשר נמצא בכניסה אחרת של הבנין .בוודאי שהשטח אינו נגיש לעוררת
באופן בלעדי ; אדרבא ,הגישה הטכנית היחידה הינה ממשרדי החברה קדישא ,אשר
אינה בעל דין בהליך זה .כמו כן הוברר שהשטח אינו נמצא בשימוש שוטף .העוררת
הודתה שקיימים בשטח מנועי מזגנים המשמשים את משרדּה .יחד עם זאת ,בנסיבות
אלו ,איננו סבורים כי ניתן לראות בזה שימוש אשר מקים עילה לחיוב בארנונה;
לטעמנו ,יש לערוך גזרה שווה בין שטח זה לבין שטח של מערכות טכניות על כל גג של
בנין ,גם אם מפלס זה אינו המפלס הגבוה ביותר בבנין.
 .48למען הסר ספק יובהר כי ערים אנו לכך שהגענו למסקנה שונה לגבי נכס מס.
 ,6538054700700אשר נכלל בעררים  1/15,30/16,37/17אצל עוררת שונה .אלא
שמדובר בתקופות חיוב אחרות ,ולאור התרשמותנו הבלתי-אמצעית בסיורים השונים
אשר נערכו במרחק של שנים ,אין לנו אלא לשער שנעשו שינויים בנכס זה מבחינת
נגישות ו/או שימוש ,המצדיקים תוצאה שונה.

סוף דבר
 .49עררים  :1/15,30/16,37/17אנו דוחים את העררים ,לגבי שני הנכסים נשוא הערר.

 6למען הסדר הטוב יוער כי בתשובה לערר  68/18ואף בפרוטוקול הסיור נרשם כי מדובר בקומה  2של הבנין.
עיון בנספח  10הנ"ל ובשאר המסמכים ,לרבות החפיפה במספר הנכס עם אחד מן הנכסים נשוא ערר 1/15
(אנא ראו סע'  48להחלטה) ,מעלה כי מדובר בשטח בקומה .3

 .50עררים  :33/16,40/17אנו דוחים את העררים לגבי השטח בחלק הצפון-מערבי של
הקומה המכוסה בדק עץ; אנו מקבלים את העררים באופן חלקי לגבי יתרת השטחים
(למעט החזית הצפונית) ,כך ששטחים אלה יתווספו למאגר השטחים המשותפים של
כלל המחזיקים בבנין (בתעריף אותו קבע המשיב); אנו מקבלים את העררים לגבי
החזית הצפונית.
 .51אנו מחילים תוצאה זו גם על עררים  90/18,32/19ו.20/21 -
 .52עררים  :52/18,47/20,49/21אנו מקבלים את העררים בעיקרם; כזכור ,טענות נוספות
בעניינים נוספים אשר נכללו כתבי הערר ,נזנחו בסיכומי העוררים וממילא לא הוכחו,
והן נדחות בזאת.
 .53עררים  :68/18,7/19,42/20,10/21אנו מקבלים את העררים.
 .54במכלול נסיבות הענין ,החלטנו שלא ליתן צו להוצאות בעררים.
 .55החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של העיריה.
 .56זכות ערעור על החלטה זו בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב תוך 45
ימים ממועד המצאתּה.

ניתן שלא בנוכחות הצדדים ביום .06/07/2022

