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 החלטה

 

 יהםוראיות טענות הצדדים, עובדתי רקע

נכס , , הרצליה29סוקולוב רח' בנכס את הבקשת העוררת לסווג ב יםעוסק 1אלה יםערר .1
לצו הארנונה העירוני, תחת  4.2, סע' 2בית תוכנה/היכתעשי ,5330007054006מס. 

 .2021-2020עבור שנות המס , וזאת לצו 2.1, סע' ירותים ומסחרמשרדים, ש

 

 -, אשר הוגש שלא באמצעות עורך דין, נכתב כי העוררת:העררכתב ב .2
 

"עוסקת בניהול ייצור ופיתוח תוכנה בשיתוף ובאמצעים שיש לה ע"י מהנדסים ואנשי 
מחשוב ותוכנה טכניים. לביצוע הפעולות החברה רוכשת ציוד אלקטרוני מספקים 

.די.פי מציגה בחו"ל ורכיבים ועזרים בארץ. החברה מתבססת על שרשרת אספקה. אי
מידע ומנהלת את לקוחותיה ומנויים שיש לה בחברה באופן שוטף, משקיעה בתכנות 

קודים אותם מטמיעה בבקרים אלקטרוניים לתפעול המוצרים בהתאם לבקשות 
 לקוחותיה ובמערכות של לקוחותיה".

 

לכתב הערר צורפו "דוגמאות מכירה ללקוחות" ופורטה התפלגות השימושים בחלקי  .3
כמו כן נטען כי בתל אביב העסק סווג  מחסן, מעבדה, אדמיניסטרציה וכדומה. הנכס:

 כתעשיה.

 

הסיווג אשר נקבע לנכס הינו מוצדק, וזאת בהתבסס על המשיב בתשובתו לערר טען כי  .4
. לתשובה לערר 2.2.2020בקשת העוררת לשינוי הסיווג ועל ממצאי ביקורת בכס מיום 

                                                           
למען הנוחיות, ההתייחסות  .14.9.21החלטה מיום לפי שני העררים, לבקשת הצדדים, מתייחסת להחלטה זו  1

 לכתבי בי הדין של הצדדים תהיה בלשון יחיד.
 אך אין מחלוקת בין הצדדים שלצורך העניין בית תוכנה הינו שימוש תעשייתי. ,צו הארנונה מדבר על "תעשיה" 2



 

 

לגופו של עניין טען המשיב כי העוררת עוסקת צורפו תמונות רבות מן הביקורת. 
בייבוא ובשיווק, וככל שמדובר בפעילות ייצורית, הרי שהיא מותאמת ללקוחות ולא 

לצורך מכירת מוצר מדף. למיצער, העוררת לא הוכיחה אחרת, כאשר הנטל הוא עליה. 
ים, וגם לעניין הסיווג בתל אביב, הוטעם כי מדובר בצו ארנונה שונה עם סיווגים שונ

 לא הוכח שהשימוש בפועל הינו זהה.
 

. ב"כ , כאשר העוררת כבר מיוצגת על ידי ב"כנערך דיון מקדמי בערר 17.6.2020ביום  .5
העוררת הטעים שהעוררת מייבאת רק "פלסטיקים וברזלים" והיא מבצעת בנכס 
פעולות של "הרכבה, קידוד, תוכנה ויוצרת מערכת חדשה כדוגמת בקרי תקשורת, 

, מערכות שליטה" ומייצרת גם מוצרי מדף. ב"כ , מערכות התראהות זיהוימערכ
אבל עיקר העבודה  "ייתכן ונדרשות התאמות מסוימות ללקוח ספציפי ציין כיהעוררת 

ועיקר המוצר הוא אחיד והוא תוכנת מדף". ב"כ המשיב ציין כי על בסיס הממצאים 
עבודות התאמה ללקוחות שהתקבלו, עיקר הפעילות הוא ייבוא, שיווק וביצוע 

ספציפיים, אבל השאיר פתח לשקילה מחדש של עמדת המשיב אם יתקבלו מסמכים 
לפיהם "מבחינה כלכלית, מבחינת העובדים ומבחינת השטח שעיקר הפעילות היא 

 ייצור של מוצר שמיועד לשיווק כמוצר מדף". 
 

ון זה לא צלח, על רקע האמור ניתנה לצדדים שהות לנסות להגיע להסכמות, אך נסי .6
 והתיק נקבע לתצהירים ולהוכחות.

 

, בו חזרה העוררת מטעם העוררת הוגש תצהיר של מר עידן עטיה, מנהל אצל העוררת .7
על עיקר טענותיה. לתצהיר צורפו המסמכים הבאים: חשבון ארנונה מתל אביב; 

מסמכים שונים אודות פרויקטים ומוצרים של העוררת; מכתב מרואה חשבון אודות 
ופי הפעילות; תשריט של הנכס בחתך שימושים; רשימת עובדים; דוגמאות א

 לחשבוניות מס ולהצעות מחיר.
 

המשיב הטעים כי עיון באתר המשיב הגיש תצהיר עצמי בו חזר על עיקר טענותיו.  .8
האינטרנט העלה כי עיקר הפעילות של העוררת הינו ביצוע פרויקטים ומתן פתרונות 

מותאמים ללקוחות אשר אינו עולה כדי פעילות תעשייתית, לצד מכירת מוצרים ומתן 
כמו כן טען  .דפים רבים מאתר האינטרנט של העוררת לתצהיר צורפושירותים. 

בחשבוניות המס וברשימת כח האדם מבסס את עמדתו בעניין המשיב כי אף עיון 
 הסיווג.
 

 נערך דיון הוכחות בו נחקרו המצהירים על ידי הצד שכנגד. 15.6.2021ביום  .9
 

 תרים וטוענק  מרכיבה ב  מייבאת, משווקת  ומר עטיה הסביר בעדותו כי העוררת  .10
עליהם תוכנה אותה כתבה וכנ"ל לגבי ממירי תקשורת; לאחר מכן הם נמכרים 

לגבי קוראי צ'קים  ללקוחות בארץ, לעיתים בנכס עצמו ולעיתים באמצעות משלוחים.
למיניהם, העיד מר עטיה כי העוררת משווקת ומוכרת אותם. מר עטיה המשיך והעיד 

כרת. כמו כן הובהר שהעוררת כי העוררת נותנת תמיכה על המוצרים אותם היא מו
הבהיר מר עטיה כי הוא מנהל ולא  לעניין מצבת העובדים מוכרת צ'יפים לחדרי כושר.

עובדים נוספים: מנהלת חשבונות שהיא גם מנהלת שיווק,  3איש תוכנה, וכי ישנם 
לעניין המוצרים אשר  עובד שאחראי על אספקה ללקוחות וכן מהנדס פיתוח תוכנה.

מופיעים באתר של העוררת, הסביר מר עטיה כי העוררת מעורבת בהתקנה רק לגבי 
כמו כן העיד כי למעט מוצר אחד לגביו יש תשלום שנתי, העוררת אינה נותנת  חלקם.

  שירותי תמיכה על בסיס חודשי.



 

 

 

וררת בו דף הפייסבוק של העצילום מ ו שני מסמכים:הוגש במהלך החקירה הנגדית .11
קטרוניים ומתן נרשם שהעוררת היא "חברת יבוא, ייצור ושיווק של מוצרי זיהוי אל

פתרונות בתחום זה", וכן מסמך אשר כותרתו "תנאי שירות ואחריות" לגבי מוצרים 
 אותם העוררת מוכרת.

 

יקר אישית בנכס, אלא מפקח מטעמו, וכי הוא אישר כי לא ב חקירתו הנגדיתבהמשיב  .12
המשיב הטעים כי לא התרשם שפיתוח מניח שקיים דוח, אשר לא הוצג או הוגש. 
 תוכנה הוא העיסוק העיקרי של העוררת.

 

 לאחר מכן הגישו הצדדים את סיכומיהם בכתב. .13
 

טענה כי התצהיר המפורט של מר עטיה מבסס את טענתה שתחום ה סיכומיבהעוררת  .14
סוקה הוא ייצור ופיתוח פתרונות בתחום הציוד האלקטרוני, כאשר העוררת עי

גבי חומרה אותה היא מייבאת מחו"ל, וכי לבסוף היא מוכרת מרכיבה תוכנה על 
 לצרכן מערכות שלמות. 

 

, הוא מבוסס על לעניין תצהירו של המשיב, טענה העוררת כי מדובר בעדות שמועה .15
הודה שלא ביקר אישית המנהל , באשר 3מדובר בתצהיר חסר ערך ייעוץ משפטי ובעצם

וגם לא התעמק באתר  (אף לא צירף את דוח הביקורת של הפקח מטעמו)ו בנכס
בנסיבות אלו, טענה  האינטרנט של העוררת, אשר מסמכים רבים ממנו צורפו לתצהירו.
  העוררת שהמשיב לא הציג הוכחות בדבר נכונות הסיווג אותו קבע.

 

כגון קוראי , העוררת אמנם מייבאת ומשווקת מוצריםבסיכומיה כי  הודתההעוררת  .16
אינם  "מרביתם"לסיכומיה כי  18הטעימה בסע' , אך צ'קים וצ'יפים לחדרי כושר

בה, ככפי שהם אלא הם מהווים חלק ממערכת שלמה לאחר "פעולות של הר משווקים
 תכנות וקידוד". 

 

היא "למעשה מפתחת גם תוכנות "מדף" הנמכרות לכל דיכפין", ציינה כי העוררת  .17
לתצהירו של מר עטיה בו נאמר שהעוררת מבצעת על חומרה  7לסע' כאשר היא מפנה 

 .לסיכומים( 36)סע'  מיובאת "עבודות של הרכבה, תכנות קידוד ועוד"
 

העוררת לתשובת מר עטיה  לעניין שירותי תמיכה למוצרים הנמכרים על ידה, היפנתה .18
בחקירתו הנגדית בעניין זה וחידדה כי בכל מקרה איך בכך כדי לשנות "את עיסוקה 

 לסיכומים(. 43העיקרי של העוררת" )סע' 
 

העוררת היפנתה לפסיקה וטענה כי המסקנה הינה שהסיווג הנכון הינו "תעשיה  .19
 ומלאכה".

 

כון, באשר לא מדובר בתעשיה או המשיב בסיכומיו טען כי הסיווג אותו קבע הינו נ .20
מלאכה במובן צו הארנונה העירוני, אלא בפעילות עסקית, ולמיצער הפעילות בתחום 

 התוכנה אינה עיקר הפעילות בנכס.
 

                                                           
. בקשה זו נדחתה על אתר לפסול את התצהיר של המשיבעל רקע זה במעמד דיון ההוכחות ביקשה העוררת  3

  על ידינו, כאשר הובהר כי לצדדים שמורה הזכות להעלות טענות בעניין זה בסיכומיהם.



 

 

המשיב הטעים כי לפי אתר האינטרנט של העוררת ולפי עדותו של מר עטיה, העוררת  .21
רשת הפעלה מרחוק עוסקת במכירה ובשיווק של מוצרים רבים, כאשר לחלקם נד

שהעוררת מבצעת באופן טלפוני. לעניין מדגם החשבוניות, טען המשיב כי הן מראות 
שהעוררת עוסקת בעיקר במכירה ובשירותי פיתוח בהזמנה אישית של לקוח למוצר 

לעניין המסמך מרואה החשבון, טען המשיב כי מדובר בעדות שמועה אשר  מסוים.
 ממילא לא גובתה בנתונים כלשהם.

 

המשיב היפנה לפסיקה וטען כי המסקנה הינה שהסיווג שנקבע הוא הסיווג הנכון,  .22
 ולמיצער העוררת לא הרימה את הנטל להוכיח אחרת.

 

 כרעההון דיו

ההוכחה להוכיח טעות בסיווג אשר   נטל, בפתח הדיון יש להזכיר כי בהתאם לפסיקה .23
. לעניין זה ניתן להפנות, בין היתר, העוררתנקבע על ידי מנהל הארנונה, מוטל על 

 9, סע' יפו-עיריית תל אביב –ווב סנס בע"מ נ' מנהל הארנונה  10-02-29761לעמ"נ 
, אברהם בן שואף נ' מנהל ארנונה עיריית תל אביב יפו 15-07-59283לפסק הדין; עת"מ 

, סע' יפו-אביב-ביסופט תוכנה בע"מ נ' עירית תל 15-09-9977לפסק הדין; עמ"נ  22סע' 
  .(נבולפסק הדין. )כל פסקי הדין פורסמו ב 11

 

, פורסם איי פוינט מערכות בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית רמת גן 16-09-5340עמ"נ ב .24
 , נאמרו הדברים הבאים:נבוב

 

לקבוע מסמרות בשאלה מהו "מפעל תעשייתי" להבדיל  קולמוסים רבים נשברו בנסיון"

מעסק של "מתן שירותים", ולשם כך נקבעו מספר מבחני משנה מקובלים, ואלו הם: 

", לפיו פעילות ייצורית היא פעילות יצירתו של יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחרמבחן "

שימוש הבה מייצרים דבר מה חדש במהותו להבדיל מדבר מה חדש בצורתו; מבחן "

" לפיו בוחנים האם הפעילות הייצורית נועדה לשימושו של ציבור רחב, שנועד למוצר

שאז תגבר הנטייה לראות בפעילות כפעילות ייצורית, או שמא היא נועדה ללקוח מסויים 

המבחן שהזמין את הייצור שאז הנטייה תהא לסווג את הפעילות כמתן שרותים; "

ראוי להכיר בעסק המסויים כבמפעל תעשייתי ", לפיו נשאלת השאלה האם הכלכלי

ההשבחה של הזכאי לזכויות ייתר בקדמו את הפיתוח התעשייתי של המדינה; מבחן "

", לפיו נבחנת השאלה האם ישנה השבחה של הנכס אף בלא שינוי בצורתו, הנכס

", לפיו בוחנים האם מרכז הכובד של העסק הוא ייצור או שמא מבחן ההנגדהולבסוף, "

פקיד שומה ירושלים נ' חברת ניקוב שרותי מחשב  798/85ע"א ; רעיונות שירותים )ענין מתן

"מ נ' מסדה בע 441/86בג"צ (; להלן: "ענין חברת ניקוב"( )162( 4)ירושלים בע"מ פ"ד מב

 1676/15בר"מ (; ולאחרונה ממש, 488( 4)פקיד השומה למפעלים גדולים ואח' פ"ד מ

)פורסם בנבו,  יפו-ברודקאסט וידאו ש.ב בע"מ נ' מנהל הארנונה בתל אביב

 ((.להלן: "ענין ברודקאסט"( )09.06.2016

 

 -, התשל"החוק מס מעסיקיםמדובר במבחנים שנקבעו מלכתחילה לצורך פרשנותו של 

 , אך ברבות השנים הם אומצו גם לצורך סיווג עסקים לצרכי ארנונה.1975
 

 מבחנים אלה אינם ישימים בכל מקרה ומקרה, שכן הם נקבעו מלכתחילה לפני עשרות

שנים, בקשר לייצור של מוצרים מוחשיים מתוך חומרי גלם, ואילו אנו עסקינן בתוכנות 

http://www.nevo.co.il/case/17942091
http://www.nevo.co.il/case/17942091
http://www.nevo.co.il/case/17936564
http://www.nevo.co.il/case/17936564
http://www.nevo.co.il/case/20078486
http://www.nevo.co.il/case/20078486
http://www.nevo.co.il/case/20078486
http://www.nevo.co.il/law/42151


 

 

" בכל הנוגע ההשבחה של הנכסמחשב. כך למשל, קיים קושי ליישם את מבחן "

 :ברודקאסטליישומים והתאמות של תוכנות מחשב. כפי שנאמר בענין 
 

ט לתת משקל משמעותי ... בבואו ליישם את המבחנים שתוארו לעיל על בית המשפ" 

לתמורות שחלו בתחומי הכלכלה, התעשיה, המסחר והתעסוקה מאז שמבחנים אלה 

הותוו. כמעט חצי יובל עבר מן המועד שבו ניתן פסק הדין בעניין רעיונות, וקשה 

להפריז בעוצמת השינויים שהביא עמו חלוף הזמן. פעולות שבעבר נעשו באמצעות 

ידי מחשבים. תחומי תעסוקה חדשים -צעות כיום עלמכונות תעשייתיות גדולות מתב

נוספו, ותחומים אחרים שינו את פניהם ללא הכר. אחד הביטויים לכך הוא צמצום 

הפעילות שסווגה באופן מסורתי כפעילות "יצרנית", והחלפתה במתכונת מודרנית 

מתקדמת. פעילות תעשייתית אינה מתקיימת עוד רק במתכונת של מפעלים עשנים. 

טקית". את הדין יש לפרש אפוא באופן שיהלום -א יכולה ללבוש גם מתכונת "הייהי

 ."(31ארז, פסקה  -" )כב' השופטת ד' ברקאת המציאות הטכנולוגית והכלכלית דהיום.

 

  -לבסוף, ממשיך בית המשפט ומעיר כי: .25

 

המועצה האזורית חבל יבנה נ' אשדוד בונדד  980/04עע"מ יחד עם זאת, כפי שנקבע ב"

(, אין הכרח שכל להלן: "ענין אשדוד בונדד"( )01.09.2005)פורסם בנבו,  בע"מ

 המבחנים יוליכו לתוצאה זהה בנוגע לסיווגה של הפעילות:

 

החלתם של כל המבחנים הללו יש בה כדי להביאנו לתוצאות שונות ומנוגדות "

ו של יום, אינה צריכה ואינה יכולה, להיעשות בהתאם לכל המבחנים וההכרעה, בסופ

הללו אלא על בית המשפט לבחון ולקבוע האם מבחנים אלה מצביעים בעיניו, במקרה 

המסוים שבפניו, על היותה של הפעילות המתבצעת אצל הנישום לצרכי ארנונה, 

 ".(14" )כב' השופטת ע' ארבל, פסקה פעילות תעשייתית.

 

ערר זה מוביל על המסד הראייתי של המשנה הנ"ל -יישום של מבחניאל הפרט:  מהכלל .26
העוררת לא הצליחה להרים את הנטל להוכיח כי הסיווג הנכון הינו תעשיה למסקנה כי 
, וניואנסים רלוונטים בסיכומיה אינם מעוגנים במסד העובדתי אשר הוצג או מלאכה

 .בנסיבות דנן המשנה-מבחנייישום של פרט לגבי הנלהלן בפנינו. 

 

העוררת לא השכילה להציג בפנינו : "יצירתו של יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר" .27
שהוא בבחינת  היא עוסקת בפיתוח תוכנהש מספקות כדי לבסס את הטענהראיות 

, להבדיל מהרכבת תוכנה על גבי חומרה מיובאת המותאמת ללקוח יצירת יש מאין

( והן 7אדרבא, הן בתצהיר של מר עטיה )סע' . "(Tailor Madeספציפי )המונח "
אשר מיובא ומשווק על ידי הקשר ההדוק בין מוצר קיים  דגשבחקירתו הנגדית הו

הפעולות אותן מבצעת העוררת על גבי המוצר. דברים אלה נאמרים ביתר לבין העוררת 
שהוא  שאת לאור העובדה שרק עובד אחד מתעסק בתוכנה ומר עטיה הודה בהגינותו

 עצמו אינו איש תוכנה.

 

לא הונח בסיס כדי להסיק כי  ,משנה זה-אין לנו אלא לקבוע כי בהתאם למבחן, לפיכך .28
   .נכס כבית תוכנהלסווג את היש 
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בסיכומים נטען שהעוררת מפתחת גם "תוכנות "מדף"  :""השימוש שנועד למוצר .29
להסתמך על סעיף לקוני בתצהיר בו נכתב כי העוררת  הנמכרות לכל דיכפין", תוך נסיון

מבצעת על חומרה מיובאת "עבודות של הרכבה, תכנות, קידוד ועוד". בכל הכבוד, לא 
ניתן לבסס טענה אודות פיתוח מוצרי מדף על בסיס אמירה זו בלבד, מבלי שהעד פירט 

הקטן של  מהן תוכנות מדף אלו ומבלי לצרף תיעוד מתאים. אדרבא, עיון במדגם
 -בלבד( אשר צורף לתצהיר של מר עטיה מעלה כי מדובר, למשל, ב 4חשבוניות )

 –" )הדגשות לא במקור לפי דרישה"פיתוח תוכנה  -" והבקר של כלמוביל"פיתוח עבור 
דברים אלה נאמרים ביתר שאת לאור העובדה שרק עובד גם לעניין זה נעיר שהח"מ(. 

 בהגינותו שהוא עצמו אינו איש תוכנה. אחד מתעסק בתוכנה ומר עטיה הודה
 

משנה זה וממילא לא -העוררת לא הגישה כל ראיות בעניין מבחן: ""המבחן הכלכלי .30
 .עמדה בנטל המוטל עליה

 

משנה זה -בהקשר של פיתוח תוכנה, נדמה שיישומו של מבחן :"ההשבחה של הנכס" .31
אחד מיש מוחשי של יש מוחשי  "יצירתו –המשנה הראשון -מבחן שלדומה ליישום 

 ואין לנו אלא להפנות למה שכתבנו לעיל. – אחר"
 

בעניין זה לא השכילה העוררת להוכיח מהו "מרכז הכובד" של  :"מבחן ההנגדה" .32
 עסקּה, בדגש על המישור הכלכלי.

 

"מרבית" המוצרים המיובאים על כי ת בסיכומיה טענה העוררבמה דברים אמורים:  .33
אלא הם מהווים חלק ממערכת שלמה לאחר "פעולות ידה אינם משווקים כפי שהם 

)סע'  "עיסוקה העיקרי של העוררת" -( והיא מפנה ל18של הרכבה, תכנות וקידוד" )סע' 
 מר עטיה ורואה החשבון מטעם העוררת )אשר בכל מקרה לא הובא להעיד(. אלא ש(43

שיווק,  את התפלגות ההכנסות של העוררת בחתך של עיסוקיה )ייבוא, נמנעו מלפרט
לבסס טענה אודות , כך שלא ניתן מכירה, תכנות וכדומה( או בחתך של מוצרים

, בעניין זה בנוסף לכך, לא הובא כל תיעודאו עיסוק "עיקרי". "מרבית" מוצרים 
כפי שכבר צוין לעיל, צורף מדגם קטן ביותר של . קפ  ס  ולמיצער לא הוצג תיעוד מ  

ו/או התאמת מוצר חשבוניות, אשר דווקא מבסס את העיסוק במתן שירותים 
  .מכירה של מוצרים , לצדללקוחות ספציפיים

 

אין בהן כדי לבסס טענה לפיה מרכז הכובד של שבפנינו נסיבתיות הראיות הגם  .34
השימוש בנכס הינו בית תוכנה, כאשר רק עובד אחד מתוך ארבעה הינו מהנדס תוכנה, 

 –תיאורטית, כי הדברים לא נאמרו ברחל בתך הקטנה  –ופחות ממחצית השטח 
)על פי האמור בכתב הערר והתשריט שצורף  לפעילות של מלאכה ו/או תכנותמשמש 
 .  ר של מר עטיה(לתצהי
 

תוכנות מדף לכל  גםכפי שכבר צוטט לעיל, העוררת טענה בסיכומיה כי היא מייצרת  .35
הוא ייצור נטען זה  כי –באמצעות עדות או תיעוד  –דיכפין. אלא שכאמור, לא הוכח 

 הוא השימוש העיקרי בנכס.
 

של  הכובדמרכז כי  השכילה להוכיחהעוררת לא בנסיבות אלה, אין לנו אלא לקבוע ש .36
הכנסות, התפלגות השימוש שלה בנכס מצדיק שינוי הסיווג: לא מבחינת מחזור כספי, 

נות מדף מקוריות שלה לעומת ייבוא ושיווק של וכשעות עבודה, כמות עובדים, ת
 מוצרים אחרים וכיו"ב. 

 



 

 

מכל האמור לעיל המסקנה הינה שהעוררת כשלה במשימתה להרים את הנטל ולהוכיח  .37
  .הינו מוטעהוכי הסיווג אותו קבע המשיב  בנכס הינו של בית תוכנההשימוש כי 

 

, שלא ניתן להסתמך על הסיווג הנטען אשר נקבע לעוררת במושבּה בתל לבסוף יצוין .38
לא הוכח בפנינו  ;אביב, מן הטעמים אותם העלה המשיב: מדובר בצווי ארנונה שונים

מדתה של רשות מקומית אחת ; בכל מקרה, עשהשימוש בפועל בשני הנכסים הוא זהה
 .ועדת ערר זו(את )או  אינה מחייבת רשות מקומית אחרת

 

 סוף דבר
 

 .הערראנו דוחים את  .39

 

יום מיום  30אשר ישולמו תוך ₪,  3,000העוררת תישא בהוצאות המשיב בסך של  .40
 יתווספו הפרשי הצמדה וריבית. –המצאת ההחלטה לעוררת. לא ישולם הסכום במועד 

 

 תפורסם באתר האינטרנט של העיריה.החלטה זו  .41
 

 45בפני בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב תוך על החלטה זו זכות ערעור  .42
 ימים ממועד המצאתה.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .12/01/2023ניתן שלא בנוכחות הצדדים ביום 


