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 החלטה 

 הנכס והמחלוקת נשוא הערר  .1

בהרצליה המופיע    20ברחוב גלגלי הפלדה    -1עניינו של ערר זה בנכס בקומת מרתף   .1.1

 (. "הנכס" –מ"ר )להלן   93בשטח של  6420003600000בספרי העיריה כנכס מס' 

התקבלה השגה מטעם העוררת בטענה כי יש לסווג את הנכס בסיווג    5.7.2021ביום   .1.2

 . מחסן

השגת העוררת נדחתה שכן לאחר ביקור שנערך בנכס עלה שלא מבוצעת בו פעילות   .1.3

אחסון בלבד. בכתב הערר חזרה העוררת על טענתה כי יש לסווג את הנכס כמחסן על  

 ( לצו הארנונה.  1)א()12.4פי סעיף 

 תמצית טענות העוררת  .2

 החברה משווקת ציוד אודיו וידאו, רמקולים, מקרנים וכול'.  .2.1

 השימוש שנעשה בנכס הוא שימוש של מחסן.  .2.2

 מהמכירות מתבצעות באופן מקוון.   90% .2.3

 תמצית טענות המשיב  .3

( לצו הארנונה שכן מתבצעת בו פעילות עסקית  1)א()12.4הנכס אינו עומד בתנאי סעיף   .3.1

 מעבר לפעילות של אחסנת מוצרים.

 :הרכב הועדה

 

 עו"ד לירון רותם יו"ר:

 עו"ד יונה מרקוביץ' חברה:
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גם כאולם   מדובר ב"נקודת קצה" ממנה עובר הנכס ללקוח הסופי כאשר הנכס משמש .3.2

 תצוגה. 

 אין לסווג חנות אינטרנטית כמחסן אלא כעסק.  .3.3

 דיון והכרעה  .4

הנושא במחלוקת במסגרת ערר זה הינו טענת העורר שהסיווג של הנכס כעסק על פי   .4.1

( לצו הארנונה  1)א()12.4לצו הארנונה שגוי ויש לסווגו כמחסן על פי סעיף    2.1סעיף  

 שגוי. 

המדינה  ל   8סעיף   .4.2 במשק  ההסדרים  תקציב(,  חוק  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני 

 , קובע כלהלן:1992-תשנ"ג

")א( מועצה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית, כל נכסים שבתחומה שאינם  

הנכס,   לסוג  בהתאם  שטח  יחידת  לפי  תחושב  הארנונה  בנין;  לשימושו אדמת 

 ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס."

סעיף   קובע  במש  1עוד  הסדרים  ברשויות  לתקנות  כללית  )ארנונה  המדינה  ק 

 ( כלהלן: "תקנות ההסדרים" – )להלן  2007 -תשס"ז המקומיות(,

 ."לשימוש בוקביעת סוג הנכס בהתאם  –"'סיווג נכס' 

צווי הארנונה לאורך השנים קבעו סיווגים שונים בין תעריפים המזעריים והמירבים   .4.3

יסוד   אבן  ההקפאה.  דיני  מגבלות  תחת  זאת  וכל  ההסדרים  בתקנות  המוגדרים 

בפסיקת בתי המשפט בהתייחס לסיווגם של נכסים בארנונה הינה כי יש לסווג נכסים  

נ'    עיריית עפולה  8588/00ע"א    בהתאם לשימושים שנעשו בהם בפועל ]ראו בין היתר

בע"מ   לתקשורת  ישראלית  חברה  בנבו,  בזק  ועע"מ  30.3.2002)פורסם   )9530/05  

 ([.  16.1.2008)פורסם בנבו, ישראל בע"מ נ' עיריית עפולה  –ריבוע כחול 

 לאחר שבחנו את טענות הצדדים מצאנו כי דין הערר להידחות.  .4.4

 ( לצו הארנונה? 1)א() 12.4ף  האם יש לסווג את הנכס כ"מחסן" על פי סעי

 לצו הארנונה מגדיר מחסנים כלהלן:  12.4סעיף  .4.5

 )א( מחסנים )למעט ברחוב סוקולוב(:12.4"

 .אך ורק לאחסנה ולא מתבצעת בו פעילות עסקיתמבנה המשמש   .1

המקרקעין   .2 רישום  בלשכת  והרשום  לחנות  מחסן  המשמש  מבנה 
 כחלקה נפרדת או כחלקת משנה נפרדת."

  10%  - , כ21.9.2022ראשית וכפי שעלה מדברי נציג העוררת בפרוטוקול הדיון מיום   .4.6

מנת   על  אלו  בדברים  די  החנות.  מתוך  ישירות  מתבצעת  המוצרים  של  מהמכירות 

  כל לדחות את הערר שכן לשון הצו מתנה את הסווג כמחסן בכך שלא מתבצעת בו  

 העסקי של העוררת.  פעילות עסקית. כל זאת ועוד, שבנכס מוחזק כל המלאי 

 לפרוטוקול הדיון כלהלן:  2ראו נא לענין זה עמ'  

הועדה" של  יו"ר  בשטח  נכס  המוסכמות:  העובדות  אשר    93:  מ"ר 

ממנו מסופקת הסחורה ללקוח. מה היקף המכירות שמתבצעות מתוך 

 החנות ללקוח באופן אקראי?

ין  מפעילותנו היא מכירות מקוונות. לחברה א  90%: אפסי. מעל  העורר

 נקודת מכירה ו/או נקודת מסירה נוספת של המוצרים שנמכרים."



של החברה מוחזק בנכס, ונשלח ממנו    המלאי העסקי הנה כי כן, במקרה דנא, כאשר   .4.7

לא   בנכס  כי  לומר  ניתן  לא  טלפונית,  ו/או  ללקוח, הגם שהמכירה מקוונת  ישירות 

סופר פארם    7786/12מתבצעת פעילות עסקית. ראו נא לענין זה, בין היתר, בר"מ  

 (. 11.12.2012)פורסם בנבו, ישראל בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית פתח תקווה 

 סוף דבר .5

 מכל הטעמים שהובאו לעיל, הערר נדחה. בנסיבות הענין אין צו להוצאות. 

 
 . 18.12.2022ההחלטה התקבלה פה אחד בהיעדר צדדים, היום: 

 
לסעיף   התש"ס2)5בהתאם  מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק  )ב(  23ותקנה    2000- ( 

, לרשות הצדדים עומדת 2000-לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין(, תשס"א
 ימים מיום קבלת ההחלטה. 45זכות ערעור לפני בית המשפט לעניינים מנהליים וזאת בתוך 

 
 

הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( )סדרי דין )ג( לתקנות 20בהתאם לתקנה 
 תפורסם החלטה זו באתר האינטרנט של המשיב.  1977-בוועדת ערר(, התשל"ז
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