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 אביעד בוורסקיע"י 

 

 דנ  ג  

 

 עיריית הרצליה – ארנונהמנהל ה :המשיב

 דביר ליבוביץע"י ב"כ עו"ד 

 

 החלטה

 והמחלוקת נשוא העררהנכס  .1

הרצליה המופיע ב 20גלגלי הפלדה רחוב ב -1בקומת מרתף עניינו של ערר זה בנכס  .1.1

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

 בסיווג את הנכס יש לסווגכי ענה בט תה השגה מטעם העוררהתקבל 5.7.2021ביום  .1.2

  .ןמחס

פעילות בו לא מבוצעת שעלה שנערך בנכס לאחר ביקור שכן  השגת העוררת נדחתה .1.3

 מחסןכג את הנכס יש לסווכי  הענתעל ט תהעורר הב הערר חזרבכת .אחסון בלבד

  .הארנונהו לצ( 1)א().412על פי סעיף 

 תטענות העוררתמצית  .2

 וכול'. , רמקולים, מקרניםהחברה משווקת ציוד אודיו וידאו .2.1

 .של מחסןא שימוש שנעשה בנכס הוהשימוש  .2.2

 . מקווןבאופן  ותהמכירות מתבצעמ 90% .2.3

 יבטענות המשתמצית  .3

מתבצעת בו פעילות כן נונה ש( לצו האר1))א(12.4הנכס אינו עומד בתנאי סעיף  .3.1

 נת מוצרים.עילות של אחסעסקית מעבר לפ

 :רכב הועדהה

 

 עו"ד לירון רותם יו"ר:

 עו"ד יונה מרקוביץ' חברה:

 עו"ד מיכל גולדמן חברה:
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כאשר הנכס משמש גם  פילקוח הסור הנכס לדת קצה" ממנה עוב"נקובמדובר  .3.2

 .כאולם תצוגה

 סן אלא כעסק.אין לסווג חנות אינטרנטית כמח .3.3

 הכרעהיון וד .4

פי  וג של הנכס כעסק עלוטענת העורר שהסיהנושא במחלוקת במסגרת ערר זה הינו  .4.1

ארנונה ( לצו ה1)א()12.4פי סעיף וגו כמחסן על ו הארנונה שגוי ויש לסולצ 2.1סעיף 

 .שגוי

)תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(,  החוק ההסדרים במשק המדינל 8סעיף  .4.2

 , קובע כלהלן:1992-תשנ"ג

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

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

 נכס."ב יקחזולמקומו, ותשולם בידי המ

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

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

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

סיווגים שונים בין תעריפים המזעריים והמירבים  ורך השנים קבענה לאוהארנו ויצו .4.3

אבן יסוד . ההקפאהוכל זאת תחת מגבלות דיני  ההסדריםבתקנות ם ריגדהמו

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

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

ועע"מ  (30.3.2002)פורסם בנבו, נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ  עפולה

  .([16.1.2008)פורסם בנבו,  עפולה ' עירייתישראל בע"מ נ –ריבוע כחול  9530/05

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

 ?ארנונה( לצו ה1)א()12.4ל פי סעיף ע "מחסן"כ האם יש לסווג את הנכס

 יר מחסנים כלהלן:גדה מלצו הארנונ 12.4סעיף  .4.5

 וקולוב(:א( מחסנים )למעט ברחוב ס)12.4"

 .עסקיתעילות חסנה ולא מתבצעת בו פאך ורק לאמבנה המשמש  .1
מקרקעין לשכת רישום השום במשמש מחסן לחנות והרמבנה ה .2

 כחלקה נפרדת או כחלקת משנה נפרדת."

 10% -כ, 21.9.2022ן מיום יודבפרוטוקול ה תהעוררנציג רי ראשית וכפי שעלה מדב .4.6

די בדברים אלו על מנת  .חנותך הכירות של המוצרים מתבצעת ישירות מתוהממ

 כללא מתבצעת בו בכך שלשון הצו מתנה את הסווג כמחסן לדחות את הערר שכן 

 של העוררת. המלאי העסקי כל ק מוחזבנכס ש, כל זאת ועוד פעילות עסקית.

 לפרוטוקול הדיון כלהלן: 2ענין זה עמ' ראו נא ל

"ר אשר מ 93ות המוסכמות: נכס בשטח של : העובדיו"ר הועדה"

ממנו מסופקת הסחורה ללקוח. מה היקף המכירות שמתבצעות 

 מתוך החנות ללקוח באופן אקראי?
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. לחברה מפעילותנו היא מכירות מקוונות 90%אפסי. מעל : העורר

רה נוספת של המוצרים ודת מסיקאין נקודת מכירה ו/או נ

 שנמכרים."

נשלח , ובנכסזק מוחשל החברה  סקיי העמלאהאשר כ, במקרה דנאכי כן, הנה  .4.7

טלפונית, לא ניתן לומר כי בנכס או ו/כירה מקוונת המ, הגם שישירות ללקוחממנו 

סופר  7786/12ראו נא לענין זה, בין היתר, בר"מ  .צעת פעילות עסקיתתבא מל

, נבום ב)פורסמ נ' מנהל הארנונה של עיריית פתח תקווה ישראל בע"פארם 

11.12.2012.) 

 סוף דבר .5

 .אותסיבות הענין אין צו להוצנדחה. בנהערר ובאו לעיל, המכל הטעמים ש

 
 .18.12.2022 ההחלטה התקבלה פה אחד בהיעדר צדדים, היום:

 
)ב( 23 ותקנה 2000-לעניינים מינהליים, התש"ס( לחוק בתי משפט 2)5בהתאם לסעיף 

 תעומד, לרשות הצדדים 2000-ס"אלתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין(, תש
 ימים מיום קבלת ההחלטה. 45ים מנהליים וזאת בתוך ערעור לפני בית המשפט לעניינזכות 

 
 

רנונה כללית( )סדרי דין )ג( לתקנות הרשויות המקומיות )ערר על קביעת א20בהתאם לתקנה 
 תפורסם החלטה זו באתר האינטרנט של המשיב. 1977-ערר(, התשל"זבוועדת 

 

 


