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עת"מ  55924 02 18נהוראי נהול ואחזקות בע"מ נ' עירית כרמיאל

בפני כב' השופט רו סוקול ,סג נשיא
העותרת

נהוראי נהול ואחזקות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ע' מוסקובי ' ואח'
נגד

המשיבה

עירית כרמיאל
ע"י ב"כ עוה"ד י' מיסטריאל ואח'

פסק די

העותרת ,חברה רשומה בישראל ,מחזיקה במבני שוני המשמשי למסחר ותעשיה בעיר
.1
כרמיאל .בשנת  2010קיבלה העותרת היתר להקמת מתקני סולאריי המשמשי ליצור חשמל על
גגות המבני  .עניינה של עתירה זו היא בחיובי הארנונה שהושתו על העותרת בגי! החזקה במתקני
הסולאריי בשני .2014
במוקד הדיו! ניצבת טענת העותרת כי חיובי הארנונה שהוטלו עליה בהתא לסיווג תעשיה
בצווי הארנונה של העיריה בשני הרלוונטיות הוא בלתי סביר ,בהיותו חורג בעשרות אחוזי
מהחיובי שהוטלו ברשויות אחרות ומהחיובי שנקבעו בצווי הארנונה לאחר שנת .2015
רקע
העותרת היא חברה המחזיקה מבני שוני באזור התעשייה בכרמיאל .בשנת  2010ביקשה
.2
העותרת היתר להקמת מתקני ליצור חשמל על גגות מבני שבחזקתה ,וע קבלת ההיתר הקימה
מתקני פוטו%וולטאי שתפקיד להמיר אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית )להל! :המתקני (.
בשני  2013%2011לא נדרשה העותרת לשל ארנונה בגי! ההחזקה במתקני  .רק בשנת 2014
נדרשה העותרת ,לראשונה ,לשל ארנונה עבור מתקני אלו .דרישת תשלו ראשונה לגבי אחד
המבני נשלחה אליה בתחילת שנת  ,2014ובהמש  ,בחודש  ,11/2014נשלחו אליה דרישות תשלו
נוספות עבור מבני אחרי  .בשנת  2015נשלחו לעותרת דרישות תשלו דומות.
בדרישת התשלו הראשונה סווגו המתקני על ידי העיריה בסיווג של תחנות השנאה,
.3
כמפורט בצו הארנונה של עירית כרמיאל לשנת ) 2014קוד  .(364התערי ,בסיווג זה עמד על . 76.42
לכל מ"ר .לאחר שהעותרת הגישה השגה שונה סיווג של המתקני וה חויבו לפי התערי ,בסיווג
תעשיה שעמד על  . 46.66לכל מ"ר .כ נעשה ג בדרישת התשלו לשנת .2015
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העותרת הגישה השגה על חיובי אלו .השגותיה נדחו ועל כ! הגישה ערר לוועדת הערר לענייני
.4
ארנונה שליד עירית כרמיאל )ערר  .(43/14בטר נדו! הערר נשלחו לעותרת דרישות תשלו לשנת
 .2015העותרת השיגה ג על דרישות אלו ולאחר שהשגותיה נדחו הגישה ערר לוועדת הערר )ערר
 .(14/15הדיו! בשני העררי אוחד וביו  09.03.2017ניתנה החלטה הדוחה את העררי )להל!:
החלטת הוועדה(.
.5

על החלטת הוועדה הגישה העותרת ערעור לבית משפט זה )עמ"נ  35794%04%17להל! :הערעור

המינהלי(( שנדו! בפני כב' השופטת ע' ורבנר .ביו  16.11.2017נדחה הערעור .בקשת רשת ערעור על
פסק הדי! בערעור המנהלי נידונה בפני בית המשפט העליו! בבר"מ  9798/17וביו  ,09.01.2018נדחתה
ג בקשה זו.
חשוב לציי! כי כבר בשנת  2011ביקשה העירייה משר הפני ושר האוצר לתק! את צווי
.6
הארנונה ולהוסי ,לרשימת הסיווגי שבצו סיווגי נוספי  ,ובה ג סיווג של מתקני פוטו%
וולטאיי  ,כלומר קולטי שמש ליצור חשמל .בבקשה ציינה העירייה שברצונה להוסי ,שני סיווגי
שיסומנו  650ו 651%ויחולו על מתקני שכאלו; האחד למתקני המוקמי על מבני והאחר למתקני
על קרקע .לגבי שני סוגי המתקני התבקש אישור לתערי ,של  . 2.4לכל מ"ר )נספח  2לעתירה(.
בקשתה זו של העירייה נדחתה והסיווג לא הוס.,
עוד יסופר כי בשנת  2015תוקנו תקנות הסדרי במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות
.7
המקומיות( ,התשס"ז  ,2007 %שבה! נקבע כי החל משנת  2016יתווס ,לרשימת הסיווגי בצווי
הארנונה סיווג של מערכת סולארית .כ! נקבעו תעריפי מרביי למערכות סולארית ובה תערי,
מירבי למערכת סולארית על מבנה .בהתא נקבע בצווי הארנונה של העירייה משנת  2016שיעור מרבי
של  60אג' למ"ר.
הטענות בעתירה
העותרת טוענת בעתירתה בתיק זה כי הטלת חיובי בארנונה בשני  2015 % 2014בהתא
.8
לתערי ,בסיווג תעשיה הייתה בלתי סבירה .מדובר בתערי ,העולה באלפי אחוזי על התערי ,העדכני
המבוסס על התקנות המתוקנות ועל צווי הארנונה משנת  .2016התערי ,אינו סביר ג ביחס לתערי,
אותו ביקשה העירייה להחיל בשנת  ,2011שהיה כאמור רק  . 2.4למ"ר.
העותרת טוענת כי העירייה לא הייתה זקוקה לקבל אישור השרי להטלת ארנונה על
.9
המתקני שכ! מדובר בנכס חדש שאינו נכלל בסיווגי האחרי  .יתרה מזו ,העותרת טוענת כי
ברשויות מקומיות אחרות נקבעו תעריפי דומי לתערי ,שהתבקש על ידי העירייה בשנת ,2011
כלומר תעריפי הקרובי לס של  .. 2.4התעריפי בה חויבה ה בלתי סבירי ג ביחס
לתעריפי שנקבעו לנכסי דומי בעירייה.
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.10

העותרת מוסיפה וטוענת כי הדרישות מחודש  11/2014ה! דרישות בטלות מחמת היות!

רטרואקטיביות.
העותרת מבהירה כי הגישה את העתירה מיד לאחר שנדחתה בקשתה לרשות ערעור בבר"מ
 .9798/17לטענתה ,רק לאחר דחיית הבקשה ,ננעלה בפניה הדלת להעלות את הטענות במסגרת הליכי
ההשגה והערר ולכ! הגשת העתירה אינה נגועה בשיהוי.
המשיבה מצידה מבקשת לסלק את העתירה על הס ,בשל מעשה בית די! או מחמת השיהוי
.11
הרב בהגשתה .כ! טוענת המשיבה כי הואיל והעותרת נקטה בהליכי השגה וערר ,היא מנועה כיו
להעלות את אות! טענות במסגרת העתירה .לגופ של דברי טוענת המשיבה כי על פי הדי! הייתה
מחויבת לחייב את המחזיק במתקני בארנונה .הואיל ולא היה בצו האנונה סיווג מיוחד למתקני
סולאריי  ,הייתה העירייה מחויבת לחייב את המתקני בסיווג הקרוב ביותר והנמו ביותר מכל אלו
ועל כ! לא נפל כל פג בסיווג "תעשיה".
דיו והכרעה
כפי שאפרט להל! ,הגעתי למסקנה כי די! העתירה להתקבל באופ! חלקי .שוכנעתי כי בנסיבות
.12
המקרה ,הגשת העתירה במועד שהוגשה ,מיד לאחר ההחלטה בבקשת רשות הערעור על פסק הדי!
בעמ"נ  35794%04%17אינה נגועה בשיהוי המצדיק את סילוקה של העתירה על הס .,הטענות בעתירה
זו לא נדונו בערעור המינהלי ולכ! לא נוצר מחסו המשתיק את העותרת מלהעלות טענותיה .שוכנעתי
כי נפל פג בכ שהעירייה לא הוסיפה סיווג מתאי למתקני והתנתה את הוספת הסיווג באישור
השרי  .ע זאת מצאתי כי לא נפל פסול במשלוח הדרישה בסו ,שנת .2014
מעשה בית די
בפסק הדי! בערעור המינהלי נדונו טענות כנגד החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה .כידוע,
.13
סמכויות ועדת הערר מוגבלות להעברת ביקורת שיפוטית על החלטות מנהל הארנונה שד! בהשגה
מכוח סמכותו על פי סעי 3 ,לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו.1976%
טענותיה של העותרת כנגד החיוב ,שהמנהל לא היה מוסמ לדו! בה! ,לא יכלו להתברר בפני ועדת
הערר וכמוב! שלא יכלו להתברר בגדרו של הערעור המינהלי על החלטת ועדת הערר .ג בית המשפט,
כב' השופטת ע' ורבנר ,ציי! בפסקה  36לפסק הדי!:
טענותיה הנוספות של המערערת לרבות עניי הפרת הבטחה שלטונית
נטענת )מבלי להתייחס כלל לשאלה הא המערערת הציבה תשתית
בעניי זה( ,טענת ההפלייה וטענת חוסר סבירות התעריפי  ,כמו ג
טענות באשר להעדר פעולת השרי בכל הקשור לתיקו התקנות,
תיקו שהיה צרי להתבצע לפני שני רבות ,אינ טענות שראויות
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להתברר במסגרת הערעור המנהלי .חלק טענות המתאימות לעתירה
מנהלית וחלק טענות המתאימות לעתירה לבג" .
יש לזכור כי בענייננו ,המדובר בערעור מנהלי על החלטת וועדת הערר
לענייני ארנונה שליד עיריית כרמיאל ,הלי שתחילתו בהשגה
המוגשת למנהל הארנונה; המשכו בהגשת ערר; וסופו בערעור זה.
משמע ,בית המשפט בערעור המינהלי לא הכריע בכל הטענות אלא הפנה את העותרת
להליכי נפרדי ; בי! בעתירה מינהלית ובי! בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק .מכא! ברור כי ככל
שטענות העותרת עוסקות באות ענייני שבה בית המשפט בערעור המינהלי לא ד! בשל העדר
סמכות ,לא ק מחסו של מעשה בית די!.
קביעה זו אינה מספקת שכ! צרי להגדיר מה אות ענייני ומה! אות! טענות שלא נדונו
.14
בערעור המינהלי ושלבית משפט זה סמכות לדו! בה!.
דומני כי נותרו לדיו!  3טענות; הפלייה וסבירות התעריפי ; קביעת סיווג נפרד ללא צור
באישור השרי ; הטלה רטרואקטיבית של החיוב לשנת  .2014כל אלו אינ ענייני שבסמכות מנהל
הארנונה או ועדת הערר ועל כ! אתמקד רק בטענות אלו שלא נדונו ולא הוכרעו בערעור המינהלי א
תחילה ,אבח! את טענת השיהוי שהעלתה המשיבה בטיעוניה.
שיהוי
העירייה טוענת כי יש לסלק את העתירה על הס ,מחמת השיהוי בהגשתה .נטע! כי היה על
.15
העותרת להגיש עתירתה בכל הענייני שאינ בסמכות מנהל הארנונה מיד לאחר קבלת דרישות
התשלו  ,כלומר לפני שני רבות .עוד נטע! כי טעותה של העותרת שהגישה השגה וערר בענייני
שאינ בסמכות מנהל הארנונה או הוועדה ,אינה מצדיקה הארכת מועד ואי! בטעות זאת ,הרובצת
כולה לפתחה של העותרת ,כדי להתגבר על מחסו השיהוי.
המועד להגשת עתירה מנהלית קבוע בתקנה  3לתקנות בתי משפט לענייני מינהליי )סדרי
.16
די!( ,התשס"א 2000%כדלקמ!:
)א( עתירה תוגש במועד שנקבע לכ בדי .
)ב( לא נקבע מועד כאמור ,תוגש העתירה בלא שיהוי ,לפי נסיבות
העני  ,ולא יאוחר מארבעי וחמישה ימי מיו שההחלטה פורסמה
כדי  ,או מיו שהעותר קיבל הודעה עליה או מיו שנודע לעותר
עליה ,לפי המוקד .
)ג( בית המשפט רשאי להארי מועד שנקבע להגשת עתירה כאמור
בתקנות משנה )א( ו")ב( ,לאחר שנת למשיב הזדמנות להגיב לבקשת
ההארכה ,א ראה הצדקה לכ .
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בהתא לתקנה )3ב( ,עתירה מינהלית תוגש ללא שיהוי ולא יאוחר מ 45%ימי מ! המועד שבו
נודע לעותר על ההחלטה ,או מ! היו בו ההחלטה פורסמה כדי! .במאמר מוסגר יוער ,כי התקנות
מקנות לבית המשפט סמכות להארי את המועד להגשת עתירה מינהלית )תקנות )3ג( ו 38 %לתקנות(,
אול העותרת לא ביקשה הארכת מועד להגשת העתירה ועל כ! כל שיש לבחו! הוא הא התקיימו
מבחני השיהוי.
 .17בהלכה נקבע כי השיהוי ייבח! על ידי בית המשפט על פי שלושה מבחני ; השיהוי הסובייקטיבי,
שעניינו התנהלותו של העותר בפועל ,והא קיי טע סביר המצדיק את האיחור שבהגשת העתירה;
השיהוי האובייקטיבי ,שעניינו הנזק שייגר לצדדי שלישיי או לאינטרס הציבורי ,והא ה שינו
את מצב לרעה כתוצאה מהאיחור; האינטרס הציבורי שמשמעו הא דחיית הבקשה להארכת מועד
עלולה להביא לפגיעה חמורה בשלטו! החוק )ראו עע"מ  5834/16הושק נ' עיריית גבעת שמואל
) (15.08.2016בפסקה  3לפסק דינו של השופט מזוז; עע"  867/11עיריית תל אביב"יפו נ' אי.בי.סי
ניהול ואחזקה בע"מ ) ;(28.12.2014עע"מ  2611/08שאול בנימי נ' עיריית תל"אביב ,פסקה טו
לפסק דינו של הש' א' רובינשטיי! ) ;(05.05.2010י' זמיר הסמכות המינהלית כר ג' 1972 % 1920
).((2014
.18

העותרת סבורה כי במקרה זה לא הוכחו מבחני השיהוי שכ! היא הגישה השגה וערר במועד

והעמידה את העירייה על טענותיה .לטענתה ,לא התקיי המבח! הסובייקטיבי שכ! על פי ההלכה
חובה על נישו למצות את הליכי ההשגה בטר יפנה להגשת עתירה לבית המשפט ,וכ עשתה .עוד
טענה העותרת כי העירייה לא שינתה מצבה לרעה שהרי העירייה ידעה כי העותרת עומדת על טענותיה.
יתרה מזו ,העירייה עצמה סברה כי התערי ,המתאי הנו נמו בהרבה מהתערי ,בו חויבה העותרת.
לבסו ,נטע! על יד העותרת כי האינטרס הציבורי מחייב שבית המשפט יתערב בחיובי הארנונה ולא
יותיר על כנו חיוב בלתי סביר כפי זה שהוטל על העותרת.
לאחר ששקלתי את הטענות הגעתי למסקנה כי אי! לחסו את דרכה של העותרת בשל השיהוי
.19
בהגשת העתירה .ראשית ,ראוי להבהיר כי המועד להגשת העתירה החל ביו קבלת דרישת התשלו .
זהו המועד שבו התקבלת החלטת העירייה על ידי העותרת וזהו המועד שבו היה עליה לנקוט בצעדי
לביטול ההחלטה .כבר במועד זה קמו לעותרת טענות כנגד החיוב והיא א ,טרחה והעלתה אות!
בהשגה ולאחר מכ! בעררי שהגישה.
ע זאת העותרת ניצבה בפני קושי שמוכר לכל העוסקי בתחו ; חוסר בהירות בעניי!
הסמכויות של הגופי השוני לדו! בטענות בענייני ארנונה.
כפי שנית! ללמוד מפסיקת בתי המשפט בערכאות השונות ,שאלות הסמכות לדו! בכל אחת
.20
מעילות ההשגה השונות על חיובי הארנונה העסיקה ומעסיקה את בתי המשפט לעיתי קרובות .לא
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אחת התריע בית המשפט העליו! על ריבוי הסיווגי בענייני הארנונה ועל חוסר הבהירות בהליכי
לתקיפת חיובי הארנונה .כל למשל נאמר על ידי השופט א' רובינשטיי! בר"מ  1676/15ברודקאסט
וידאו ש.ב בע"מ נ' מנהל הארנונה בתל אביב"יפו:"(09.06.2016) ,
כדי שלא להטריח עד כדי טרחנות לא אחזור על הקינה שהשמיע בית
משפט זה אי ספור פעמי על התוהו ובוהו בתחו הארנונה ,ועל
ריבוי הסיווגי שמספר בתל"אביב מגיע " שומו שמי " לאלפי )ראו
למשל הערותי בעע"מ  9401/06ארגנטינה באוניברסיטה נ' מנהל
הארנונה בעירית ת"א ) (2009וכ בבר"מ  4021/09מנהל הארנונה של
עירית ת"א נ' חברת מישל מרסיה ) ,(2010פסקה י"ב סיפה ופסקה ל'(.
א א ישנ  ,וכל עוד ישנ סיווגי רבי כחול הי  ,יש לדעתי לעשות
כל מאמ שארנונה תשול על פי סיווג ספציפי ולא שיורי )ראו ג
פרשת מרסייה הנזכרת ,ש ( .כשלעצמי סבורני ששיקול זה אינו בעל
משקל מועט כל עיקר ,כיו שאי לטעמי להלו כי הרשות לא תתאמ
לעשות לסיווג ספציפי הוג  ,ותקל על עצמה ועל כיסה בסיווג שיורי
ששיעורו גבוה יותר.
כאשר מבקש נישו לתקו ,את דרישת הארנונה שנשלחה לו הוא ניצב בפני בחירה בי! מסלולי
.21
תקיפה שלא תמיד קל להבחי! ביניה  .כאשר טענותיו נופלות לגדר הענייני המצויי בסמכות מנהל
הארנונה על פי סעי 3 ,לחוק הערר עליו לנקוט בהליכי השגה ,ערר וערעור מינהלי .בדר כל מדובר
בענייני בעלי אופי עובדתי קונקרטי כגו! שאלת השימוש שנעשה בנכס ,גודל הנכס וכדומה .ע זאת
כאשר השאלה הקונקרטית שלובה ג בשאלת בעלת חשיבות ציבורית רחבה ,יכול הנישו לפנות לבית
המשפט בעתירה מינהלית )ראו ע"א  4452/00ט.ט .טכנולוגיה מתקדמת בע"מ נ' עיריית טירת
הכרמל ,פ"ד נו) ;(2002) 781%779 ,773 (2עע"

 259/05שי נ' עיריית נצרת עילית ,פסקה 6

) ;(6.11.2011עע"מ  6685/15עיריית תל אביב"יפו נ' אספיאדה בע"מ ) ((16.08.2016כאשר לנישו
טענות כנגד סבירות החיוב ,כנגד חוקיות החיוב ,כנגד רטרואקטיביות החיוב  ,ושאר טענות במישור
המינהלי ,על הנישו לפנות בעתירה מינהלית לבית המשפט לענייני מינהלי  .ע זאת כאשר טענת
הפג בחיוב נעו באישור השרי לצו הארנונה ,על הנישו לפנות בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.
לעיתי הנישו טוע! לאכיפת הסכ ע הרשות ,או לרשלנות של הרשות בנקיטת הליכי הגבייה ,או
אז עליו לפנות בהלי אזרחי .כ ג א שיל תחת מחאה וברצונו לתבוע השבה.
א לא די בריבוי ההלכי ביניה על הנישו לבחור באה ההלכה ומורה כי ראוי שהנישו
ימצה תחילה את מסלול הביקורת המינהלית בטר

יפנה לבתי משפט )רע"א  1809/07עיריית

הרצליה נ' גיא לוי בע"מ ) ;(3.6.2008ע"א  2827/11ב דור נ' מועצה מקומית גבעת זאב ,פסקה 25
) ;(3.11.2013בר"מ  901/14ויקטור נ' עיריית חיפה ,פסקה .((6.7.2014) 32
מה יעשה נישו שמבקש לטעו! טענות שונות שכל אחת מה! מובילה אותו למסלול תקיפה
.22
אחר? הא עליו לנקוט במקביל במספר הליכי  ,שעלות גבוהה ושיעסיקו מספר רב של ערכאות ,או
שמא עליו לנסות מזלו במסלול המינהלי מתו תקווה כי טענותיו יתקבלו ולא יהיה צור לדו! בשאר
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טענותיו? הא בחירה במסלול המינהלי בלבד תחסו
ייכשל?

אותו מפני נקיטה במסלולי אחרי א

דומני כי אי! תשובה אחת לשאלות אלו וכל עוד דיני הארנונה יישארו כה מורכבי ובלתי
ברורי יידרשו בתי משפט לשוב ולדו! בשאלות הסמכות .כל מקרה ייבח! על פי נסיבותיו.
במקרה הנוכחי בחרה העותרת במסלול המינהלי מאחר וסברה כי די בהעלאת הטענות
במסלול זה כדי לייתר את שאר מסלולי התקיפה .ייתכ! ג כי ראוי היה שהעותרת תבקש במקביל
הארכת מועד להגשת עתירה מינהלית ,על מנת להבטיח כי מסלול זה לא ייסגר בפניה בשל חלו,
המועד .זאת בבואי לבחו! הא לסלק את העתירה בשל השיהוי בהגשתה יש להביא בחשבו! את
נסיבות המקרה ואת העובדה כי העותרת לא שקטה על שמריה ופעלה לשינוי השומה .ככל שנדרשי
אנו לבחינת השהוי הסובייקטיבי ,נית! להביא בחשבו! את ההליכי האחרי בה נקטה העותרת
ובהתא להגיע למסקנה כי מ! הפ! הסובייקטיבי פעלה העותרת ללא שיהוי .סבורני ג כי ישנו
אינטרס הציבורי לאפשר לנישו לפעול במסלול המינהלי בטר פנייה לערכאות המשפטיות שכ!
צמצו ההליכי השוני בנוגע לאותה שומה חוס משאבי ציבוריי  ,חוס זמ! ומונע עמדות
והכרעות סותרות.
אוסי ,כי במקרה הנוכחי קיי ג אינטרס ציבורי לדו! בעתירה לגופה .ראינו כי ג העירייה
.23
סברה כי התערי ,לתעשייה אינו סביר ולכ! ביקשה אישור להוסי ,סיווג נפרד למתקני סולאריי
בתערי ,נמו בהרבה .קיי ג אינטרס ציבורי לעודד הקמת מתקני סולאריי וקביעת תערי,
ארנונה סביר משרתת ג אינטרס ציבורי זה .ודוקו ,טענות העותרת בעתירה היו ידועות לעירייה
והעירייה לא שינתה מצבה לרעה בשל השיהוי.
בשי לב לכל האמור הגעתי למסקנה כי די! טענת העירייה לדחיית העתירה מחמת השיהוי
בהגשתה להידחות.
הטלת חיוב לראשונה
עד לשנת  2010לא כלל צו הארנונה של עיריית כרמיאל סיווג מיוחד למתקני סולאריי
.24
כדוגמת המתקני הפוטו%וולטאיי מושא העתירה .ראינו כי העירייה ביקשה מהשרי להוסי,
לרשימת הסיווגי שבצו סיווג נפרד ,וכי בקשתה נדחתה .במצב זה נמנעה העירייה עד לשנת 2014
מלדרוש תשלו ארנונה כלשהו עבור ההחזקה במתקני .
השאלה שניצבה בפני העירייה הייתה כיצד לפעול בהעדר סיווג נפרד ומתאי בצו הארנונה
.25
למתקני  .לכאורה ,במצב כזה יכולה רשות מקומית לנקוט במספר מסלולי  :האחד ,להימנע מהטלת
חיוב; השני ,תיקו! צו הארנונה והוספת סיווג חדש ונפרד למתקני ; והשלישי ,חיוב המתקני
בהתא לסיווג הקרוב ביותר בצו הארנונה.
 7מתו 15

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת"מ  55924 02 18נהוראי נהול ואחזקות בע"מ נ' עירית כרמיאל

.26

הדר הראשונה ,הימנעות מכל חיוב ,בה נקטה העירייה עד שנת  ,2014מנוגדת להלכה .הבהיר

זאת היטב השופט א' רובינשטיי! בבר"מ  3058/16מנהל הארנונה במועצה המקומית בנימינה גבעת
עדה נ' אפרת שותפות לייצור ושיווק אפרוחי פיטו ) ,(28.03.2017באמרו בפסקה ב' לחוות דעתו:
אבקש לחדד ולהטעי עניי אחד ,העולה מדברי חברי וג מעמדתה
בפנינו של המשיבה עצמה .אי נכס ללא ארנונה ,כמוב בכפו+
לפטורי שקבע המחוקק שלא זה המקו להידרש אליה ; "אי חיה
כזאת" ,כל נכס חייב בארנונה ,בחינת פרשנות תכליתית של שכל ישר.
ההגינות הנדרשת היא כלפי כולי עלמא; לא רק הגינות הרשות כלפי
הנישו  ,שראויה להקפדה הואיל ורשות ציבורית חייבת לנהוג
בהגינות ,שא לא כ אי לה קיו במדינת חוק )ע"א  7726/10מדינת
ישראל נ' מחל"ב ,פסקאות ב' ,ו' ) ,((2012ולא להיות להוטת"יתר
לגביה עד כדי הפרזה .א הגינות נדרשת ג מ הנישו )ראו ע"א
 9767/11גוטקס מותגי נ' מדינת ישראל פסקה י"ד ) ;(2013ובחוות
דעתי בע"א  9056/12קינג נ' פקיד שומה ירושלי ) ,((2014ואי אפשר
שייפטר מתשלו ארנונה ,מקו שהוא נהנה תדיר וככלל משירותי
הרשות המקומית" .אי ארוחות חינ " ,ולא יתכ כי ייהנה בעל הנכס
מ ההפקר.
המסקנה ולפיה העדרו של סיווג ברור לנכס אינו מצדיק הענקת פטור ,מחייבת בחירה באחד
.26
משני המסלולי האחרי  .העירייה סברה תחילה כי המסלול של תיקו! צו הארנונה הוא המסלול
הנכו! .תיקו! שכזה מאפשר לעירייה להגדיר את הנכסי שייכללו בסיווג החדש ,לקבוע תערי ,סביר
והגיוני התוא את טיבו של הנכס ואת תרומתו להכנסותיו של המחזיק ,והכול מתו התבוננות כוללת
על תעריפי נכסי דומי ברשות או ברשויות אחרות .לגבי השיקולי לקביעת תעריפי ארנונה לנכסי
עת"מ הבהרתי בעת"מ  28804%02%11אלביט מערכות סאיקלו בע"מ ואח' נ' המועצה האיזורית
מטה אשר )(03.07.2012

השיקולי שנזכרו בפסיקה היו בעיקר שיקולי כלכליי  ,כגו מידת
ההנאה שמפיק הנישו מהנכס – כלומר הרווחיות מפעילות העסק
)ראה למשל בג"צ  345/78ירדניה חברה לביטוח בע"מ נ' עיריית תל
אביב יפו ,פ"ד לג) ;(1978) 120 ,113 (1בג"צ  397/84בנק דיסקונט
לישראל בע"מ נ' עיריית גבעתיי  ,פ"ד לט) ;((1985) 20 ,13 (2מידת
יכולתו הכלכלית של הנישו לשאת בנטל )ראה למשל בג"צ 1355/93
ועד מעקב לעניי ארנונה ירושלי נ' ראש עיריית ירושלי )נית ביו
 ;(27/1/94בג"צ  764/88לעיל בעמ'  (802וכדומה.
בתי המשפט א +הכירו באפשרות כי מיהות המשתמש בנכס "המחזיק"
תוכל לשמש מבח לקביעת תעריפי הארנונה )ע"א  8588/00הנ"ל;
עע"מ  3832/07עיריית עפולה נ' המוסד לביטוח לאומי )נית ביו
 ;(21/12/10רע"א  11304/03כרטיסי אשראי לישראל נ' עיריית חיפה
)נית ביו .((28/12/05
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מהתנהגות העירייה מתברר כי סברה שא ,אחד מהסיווגי הקבועי בצו הארנונה אינו עומד
.27
בקריטריוני לסיווג של המתקני הסולאריי  .היא ג סברה כי התערי ,הראוי וההוג! לחיוב
המתקני בארנונה הוא תערי ,נמו יחסית של  . 2.4למ"ר ,התוא תעריפי שנקבעו ברשויות
מקומיות אחרות.
.28

ע זאת ,העיריה סברה כי אינה יכולה לתק! את צו המיסי ללא אישור השרי  ,כנדרש לפי

חוק ההסדרי  ,ולכ! הגישה את הבקשה מיו ) 03.02.2011נספח  2לעתירה( .בקשתה נדחתה על ידי
השרי ועל כ! שבה העירייה לבחו! את המסלולי השוני  .תחילה בחרה במסלול הראשו! ,כלומר
נמנעה מכל חיוב ,אול בשנת  2014ראתה עצמה מחויבת לבחור במסלול השלישי ולאתר את הסיווג
הקרוב ביותר.
דומני שעמדת העירייה ולפיה היה עליה לבקש ולקבל את אישור השרי הייתה מוטעית ,וכי
.29
מקו שבו סבורה הרשות ,כי אי! סיווג מתאי לחיובו של נכס וכי עליה לקבוע סיווג חדש לראשונה,
אי! צור בקבלת אישור.
על מנת להבי! את קביעתי לפיה אי! צור בקבלת אישור שרי  ,ראוי לעמוד על ההיסטוריה
.30
החקיקתית של קביעת סיווגי ארנונה על ידי רשויות מקומיות.
עד לשנת  1985הייתה לרשויות המקומיות סמכות מלאה ובלתי%מוגבלת לקבוע את שיעורי
הארנונה בתחומ! .מצב זה הביא לפערי ניכרי בי! תשלומי ארנונה בגי! נכסי דומי ברשויות
שונות .כמו כ! התעורר חשש שמא הרשויות המקומיות יעלו את שיעורי הארנונה באורח בלתי%סביר
כדי לכסות את גירעונותיה! ולהגדיל את המשאבי העומדי לרשות!.
בשנות השמוני  ,כאשר האינפלציה הגיעה לרמה של מאות אחוזי בשנה ,והמצב הכלכלי ששרר
באר היה בלתי%יציב ,החליט המחוקק ,במסגרת הסדרי רבי נוספי  ,להטיל מגבלות ג על קביעת
שיעורי הארנונה על%ידי הרשויות המקומיות )סקירה של המגבלות שהוטלו על הרשויות המקומיות,
המכונות ג 'הוראות ההקפאה' מצויה בהרחבה בפסק דינו של בית המשפט העליו! ברע"א 3784/00
שק בע"מ נ' מועצת עירית חיפה ,פ"ד נז) ;(2003) 494%488 ,481 (2בע"א  8588/00עיריית עפולה
נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ ,פ"ד נז) ;(2003) 346%342 ,337 (3ברע"א  11304/03כרטיסי
אשראי לישראל בע"מ נ' עירית חיפה ) ;(28.12.2005בעע"מ  8223/07היי נ' המועצה האזורית
דרו השרו ) ;(26.06.2011וכ! בספרו של הנריק רוסטובי  ,ארנונה עירונית ספר ראשו! עמ' 432
ואיל ) .((2001תחילת הוראות ההקפאה בתחו הארנונה מוצאי אנו בסעי27 ,א לחוק הסדרי
לשעת חירו במשק המדינה )תיקו! מס'  ,(4התשמ"ו ,1986%וכ! בחיקוקי הקפאה שוני שנחקקו עד
לשנת  .1992לענייננו רלוונטי חוק הסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(,
התשנ"ג) 1992%להל! :חוק ההסדרי ( ,אשר ריכז וקבע את ההוראות העיקריות לעניי! הטלת ארנונה
עירונית.
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סעי)8 ,א( לחוק זה קובע את סמכות המועצה להטלת ארנונה כללית על נכסי שבתחומה,
ואילו סעי)8 ,ב( קובע את סמכות של השרי להגביל סמכות זאת בתקנות .סעי)8 ,ב( קובע:
השרי יקבעו בתקנות את סוגי הנכסי וכ כללי בדבר אופ חישוב
שטחו של נכס ,קביעת שימושו ,מקומו וסיווגו לעני הטלת ארנונה
כללית ].[...
מכוחו של סעי ,זה התקינו השרי )שר האוצר ושר הפני ( תקנות שונות ,ובה! את תקנות הסדרי
במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת  ,(2000התש"ס) 2000%להל!" :תקנות
ההסדרי "( .בתקנות קבעו השרי סכומי מזעריי ומרביי של ארנונה לסוגי הנכסי השוני .
תקנות אלו הוחלו ,בשינויי שוני  ,ג בשנות מס נוספות .כ בסעי 19 ,לחוק הסדרי במשק
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  ,(2006התשס"ו%
 ,2006לפיה יחולו תקנות ההסדרי ג בשנת ) 2006בשינויי המחויבי ( .בשנת  2007הותקנו תקנות
חדשות ,הדומות במהות! לתקנות ההסדרי )ראו תקנות הסדרי במשק המדינה )ארנונה כללית
ברשויות המקומיות( ,התשס"ז.(2007%
תקנה  4לתקנות ההסדרי קובעת:
)א( מועצה לא תשנה סוג ,סיווג או תת סיווג של נכס בשנת הכספי
 2000באופ המשפיע על סכו הארנונה המוטל בשל הנכס לפי תקנות
אלה ,אול רשאית היא לשנות סיווג נכס א בפועל השתנה השימוש
בו.
)ב( על א +האמור בתקנת משנה )א( ,רשאית רשות מקומית לשנות תת
סיווג של נכס מסוג מבנה מגורי בהתא למקומו של הנכס ,ובלבד
שהסכו שיוטל על הנכס בשל שינוי כאמור לא יעלה על הסכו החדש
או על הסכו המרבי ,לפי הנמו .
.31

שרשרת דיני זו ,המכונה דיני ההקפאה ,מגבילה את כוחה של הרשות המקומית לקבוע

תעריפי ארנונה לסיווגי כרצונה .בבר"מ  3058/16הנ"ל קובע בית המשפט כי דיני הקפאה קובעי
את גבולות הגזרה בדבר הטלת ארנונה .ע זאת הוסי ,כי ] [...שיקול הדעת נמסר למועצות
בהתקנת צווי ארנונה ,כ שה רשאיות ,בגדרי הגבלות אלו ,להפיח בקריטריוני ובסיווגי
השוני לצור הטלת ארנונה "רוח חיי " .ג בעע"מ  8588/00הנ"ל מבהיר בית המשפט )עמ' :(349
משכ  ,נפתחת בפני הרשות המקומית יריעה רחבה של אפשרויות
סיווג במסגרת הסוגי שבתקנות ,המצויי ה עצמ במסגרת
המבחני שבחוק .מכא  ,שעל"ידי היצמד3ת לקריטריוני שנקבעו
בחוק ההסדרי אי נשללת סמכות העירייה להפעיל את שיקול"דעתה
לעניי סיווג נכסי בתחו שיפוטה לצור קביעת ארנונה .עדיי נתו
לעירייה שיקול"דעת למלא בתוכ מדדי אלה ,מעבר למשמעות
הלשונית הצרה .המחשה וביטוי לסוגי נכסי שוני במסגרת החוק ה
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הנכסי המנויי בתקנה  1לתקנות .כל סיווג במסגרת הסוגי השוני
הקבועי בתקנות הוא לגיטימי .נוס +על כ רשאית הרשות לקבוע
את סכו הארנונה בי גבולות המקסימו למינימו של התערי+
הספציפי של כל סוג נכסי  .כ נוצר איזו בי המגמה העומדת ביסוד
הסדרת נושא הטלת הארנונה על"פי מבחני קבועי וידועי ובי
המגמה שלא לשלול מ העירייה את שיקול"דעתה.
בבר"מ  3058/16הנ"ל בח! בית המשפט כיצד על רשות מקומית לנהוג כאשר לא נמצא בצו
.32
הארנונה סיווג מתאי לנכס מסוי  .בית המשפט מבהיר כי ברירת המחדל היא איתור סיווג ספציפי
המתאי למאפייניו הייחודיי של הנכס ,ורק בהעדרו נית! לפנות לסיווג שיורי .בית המשפט הוסי:,
הניסיו לאתר סיווג ספציפי קרוב בגדר צו הארנונה ,נועד לתת ביטוי
לשיקול הדעת שהפעילה המועצה בהתקנת צו הארנונה ,תו ניסיו
להגשי את תכליות החקיקה ולסווג את הנכס לפי המאפייני
הייחודיי לו .את זאת יש לעשות ג כשהמועצה נמנעה מלהתקי
סיווג שיורי בצו הארנונה שלה .אול  ,מידת ההגינות מחייבת ,בהקשר
זה ,לא רק כי נחפש בגדר צו הארנונה סיווג ספציפי קרוב " אלא כי
ניווכח שאכ קרוב הוא .שכ  ,אי להסכי ע מצב בו מועצה מחוקקת
צו ארנונה החסר סיווגי ספציפיי מתאימי  ,מחד גיסא ,וסיווג שיורי
מאיד גיסא; ולאחר מכ "נהנית" מהחסר הכפול ומסווגת נכסי
כראות עיניה לסיווגי אשר אינ מתאימי למאפייניו הייחודיי של
הנכס ,בניגוד למצוות המחוקק.
בסופו של יו  ,בהעדר סיווג ספציפי מתאי לנכס ,ובהעדר הגדרה בצו הארנונה לסיווג שיורי,
הורה בית המשפט ,באותו מקרה ,על ביטול החיוב והורה למועצה לתור אחר הקונסטרוקציה
המשפטית המתאימה להטלת החיוב.
אחת האפשרויות שלא נדונו באותו מקרה היא קביעת סיווג חדש לראשונה .כפי שנראה,
.33
התקנתו של סיווג חדש ,אינה מחייבת אישור השרי  ,ובתנאי שהתערי ,שייקבע יהיה בגבולות
התערי ,המזערי והמרבי שנקבע בתקנות ההסדרי  .בתקנה  11לתקנות ההסדרי נקבע:
לא הוטלה בשנת הכספי  1999ארנונה כללית על סוג נכס ,תהיה
הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה בסכו
שלא יפחת מ הסכו המזערי ולא יעלה על הסכו המרבי.
 .34ההבדל בי! ההסדרי בעניי! סיווג מחדש של נכס לבי! הטלת ארנונה לראשונה על נכס יצר
עמימות במצבי שוני  .עמימות זו והיחס בי! התקנות נדונו בבית המשפט העליו! בעע"מ 11641/04
סלע נ' מועצה אזורית גדרות ) .(17.07.2006באותו מקרה נדונה השאלה א דרישת העירייה לחייב
מרתפי ומחסני בארנונה הייתה חוקית א לאו .בית המשפט ציי! כי התקנות קובעות שלוש
מגבלות על הרשות בבואה לערו שינויי בחיובי הארנונה :האחת  %הגבלה על שינוי שיטות חישוב;
השנייה  %הגבלה בדבר שינוי סיווגי ; השלישית  %המגבלה בעניי! הטלת ארנונה לראשונה.
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 .35בפסק הדי! מבהיר בית המשפט את השוני בי! המגבלות השונות .לעניי! שינוי סיווג מציי! בית
המשפט:
החשש העומד מאחורי ההגבלה בדבר שינוי סיווגי הינו כי רשות
מקומית תשתמש בכלי של שינוי סיווגי על מנת להשיג תוצאה של
תשלומי ארנונה גבוהי יותר .כ למשל ,הוספת סיווג של "מרכזי
קניות" ,מקו בו שויכו מרכזי הקניות בשני הקודמות לסיווג של
"עסקי אחרי " ,נעשה על מנת להעלות את תעריפי הארנונה של
מרכזי אלו מעבר לשיעור ההעלאה המותר באותה שנה )ראו עניי
שק ( .שינוי סיווג א +עלול לפגוע בהסתמכות הנישומי  ,שכ הרשות
המקומית עלולה להחליט על הוספת ושינויי סיווגי בכל שנה ושנה,
כ שתערי +הארנונה המוטל על נכס מסוי יכול להשתנות חדשות
לבקרי במקרה הקיצוני .בעניי זה א +קיי חשש כי הגבלת הרשות
המקומית לסכומי מזעריי ומרביי לא תואיל )ראו עניי שק ,
בפסקה  .(14ע זאת ,הוספת ושינוי סיווגי הוא לעיתי צור אמיתי
ומוצדק של הרשות המקומית ,הנובע מתמורות כלכליות ,הקמת
עסקי מסוג חדש ,שינויי במדיניות הרשות המקומית באשר לתמרו
עסקי מסוימי וכדומה .כ למשל ,הבעתי את עמדתי כי הרצו
להטיל תערי +ארנונה גבוה יותר על חניוני שאינ פתוחי לציבור
הרחב ,יחסית לאלו שהינ פתוחי לציבור הרחב ,הוא רצו מוצדק
שמטרתו לעודד יצירת פתרונות חניה )ראו רע"א  10643/02חבס
ח.צ.פיתוח ) (1993בע"מ נ' עיריית הרצליה ,בפסקה  21לפסק דיני )לא
פורס ) (14.5.06 ,להל  :עניי חבס(( .באיזו בי כל השיקולי
שהזכרתי החליט מתקי התקנות לאפשר שינוי סיווג של נכס רק
באישור שר הפני ושר האוצר.
כ! הבהיר בית המשפט את המגבלה על הטלת ארנונה לראשונה:
ההגבלה האחרונה הינה הטלת ארנונה לראשונה .הפיקוח על הגבלה
זו הוא המועט ביותר .הרשות המקומית ,לצור הטלת ארנונה
לראשונה על סוג נכס ,אינה זקוקה לאישור חיצוני ,אלא כל שהיא
נדרשת לעמוד בו הוא הטלת תערי +המצוי בטווח הסכומי המזעריי
והמרביי הקבועי בתקנות .הדבר נובע ,לטעמי ,מכ שלמעשה
לרשות המקומית יש סמכות וזכות להטיל ארנונה כללית על כל סוג
נכס בתחומה אשר משתיי לאחר מ"אבות החיוב בארנונה" .א
החליטה הרשות המקומית שלא להטיל ארנונה כללית על סוג נכס
מסוי במהל השני  ,או שהעדר החיוב בארנונה נבע מטעות בשיקול
דעתה של הרשות המקומית ,אי לבעלי נכסי אלו ,במקרה הרגיל,
זכות מוקנית ,שנכסיה לא ימוסו בארנונה לעול  .כמו כ  ,בניגוד
לשינוי סיווג אשר עלול להשפיע על סוגי נכסי במספר שני בהתא
להחלטות הרשות המקומית בצווי הארנונה ,הטלת הארנונה לראשונה
תשנה את חיוב הנכס פע אחת ויחידה" באותה שנה בה הוחלט לחייבו
לראשונה בארנונה .החל משנה זו יהיה סוג הנכס מחויב בתערי+
הארנונה שנקבע לו ,תו אפשרות לעדכו התערי +בהתא לתקנות
ההסדרי של כל שנה .מוב שהתערי +שנקבע לראשונה עבור אותו
נכס צרי לעמוד בטווחי הסכומי המזעריי והמרביי שנקבעו
בתקנות לאותו סוג נכס.
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בסופו של דבר קבע בית המשפט ,באותו מקרה ,כי הטלת חיוב ארנונה על מחסני ומרתפי מהווה
הטלת ארנונה לראשונה ,ועל כ! אי! צור באישור השרי  .בית המשפט מבהיר כי המחסני
והמרתפי לא סווגו בעבר .ה כלל לא הובאו בחשבו! במסגרת חיובי הארנונה .לפיכ מדובר בהטלת
ארנונה לראשונה.
 .36ההבחנה בי! סיווג מחדש להטלת ארנונה לראשונה עלולה לעורר קשיי רבי  ,שכ! קיי חשש
תמידי שמא הרשויות ינסו למצוא דרכי עוקפות למגבלות המוטלות עליה! )ראה למשל ע"א 6501/98
עיריית הרצליה נ' חרל"פ ) ;(30.01.2000עע"מ  10864/07גלבר נ' עיריית אשדוד );(09.02.2011
עע"מ  5967/07רז נ' עיריית ראשו לציו ) ,(08.02.2011פסקה  ;(34ע"א )ת"א(  3551/04עיריית
הרצליה נ' דברת

עודד ).((14.09.2008

ולענייננו ,העירייה סברה כבר בשנת  2011כי המתקני אינ כלולי בא ,אחד מהסיווגי
.37
הקיימי  .העובדה שהעירייה לא חייבה את המתקני עד לשנת  2014מעידה שהעירייה חשבה כי אי!
סיווג מתאי  .ע זאת ,העירייה טעתה לחשוב כי נדרש אישור לקביעת סיווג חדש .הדרישה לאישור
השרי הייתה רלבנטית רק א העירייה ביקשה לסטות מגבולות התעריפי המזעריי או המרביי
על פי התקנות.
הטלת חיוב על פי סיווג ספציפי של תעשיה היה מנוגד לעמדתה המקורית של העירייה,
.38
שחשבה כי נדרש סיווג חדש למתקני וכי הסיווגי הקיימי אינ מתאימי  .החלטת העירייה,
שניתנה לאחר שבקשתה לאישור מהשרי נדחתה ,לשוב ולאתר סיווג ספציפי בי! הסיווגי הקיימי ,
הייתה מנוגדת לעמדתה המקורית והביאה לתוצאה בלתי סבירה .אי! בפי העירייה הסבר כיצד סברה
שהתערי ,הראוי למתקני היה  . 2.4למ"ר ובסופו של יו מצאה שהסיווג הספציפי המתאי הוא
 . 46.60למ"ר ,כלומר פי  .20ודוקו ,התערי ,שהוצע מלכתחילה על ידי העירייה לסיווג החדש תא
תעריפי דומי ברשויות אחרות ,וא ,הוא גבוה לאי! שיעור מהתערי ,שנקבע בסופו של יו משנת
 2016ואיל ) 60אג'(.
כא! נדרשת הערה נוספת .בערעור המינהלי קבע בית המשפט כי לא נפל כל פג בהחלטת
.39
וועדת הערר שאישרה כי סיווג המתקני כתעשייה מתאי למאפייניה ולמהות  .לכאורה ,קיומו
של סיווג ספציפי תוא שומטת את הקרקע תחת הטענה כי היה צרי לקבוע סיווג חדש .ע זאת,
דומה כי ועדת הערר ובית המשפט שד! בערעור המינהלי הגבילו עצמ לברר רק הא הסיווג הספציפי
שנבחר הוא המתאי ביותר מבי! הסיווגי הקיימי )פסקה  23לפסק הדי!( .בית המשפט והוועדה
לא בדקו את השאלה הא ראוי היה לבחור במסלול אחר ,כלומר לבחור בקביעת סיווג חדש.
הצדדי לא התייחסו לשאלה מה היה התערי ,המרבי ומה היה התערי ,המזערי בשני 2014%
40.
 .2015ככל שהתערי ,המזערי עלה על התערי ,שהתבקש על ידי העירייה . 2.4 ,למ"ר ,ברי כי בהעדר
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אישור השרי לא נית! היה לחרוג ממנו .ע זאת ,ככל והשיעור המזערי נפל מ . 2.4%למ"ר ,הרי שזהו
התערי ,שבו היה על העירייה לחייב את העותרת.
החיוב הרטרואקטיבי
טוענת העותרת כי חלק מדרישות החיוב לשנת  2014הוצאו רק בחודש  .11/2014לטענתה
.41
מדובר בחיוב רטרואקטיבי פסול ועל כ! אי! לחייבה בארנונה בגי! התקופה שקדמה להמצאת דרישות
התשלו .
די! טענה זו להידחות .אי! ספק כי משלוח דרישות תשלו במהל שנה ,באופ! שכולל יישו
.42
של החלטה מנהלית חדשה )הטלת ארנונה לראשונה(,כשהחיוב מתייחס לכל השנה הוא חיוב
רטרואקטיבי ,ככל שהוא נוגע לפרק הזמ! שקד למועד שבו קיבלה העירייה את ההחלטה והודיעה
עליה לנישו

)ראו עע"מ  4551/08עיריית גבעת שמואל נ' חברת החשמל לישראל בע"מ,

) ;(01.12.2011ע"א  8417/09עיריית ירושלי

נ' ששו לוי ) .((21.08.2012ע

זאת לא כל חיוב

רטרואקטיבי הוא חיוב פסול שיש לבטלו )ראו למשל עע"מ  4551/08הנ"ל ,ע"א  8417/09הנ"ל ,עע"מ
 89/13עיריית רמת ג נ' הראל ) .((24.02.2015בכל מקרה על בית המשפט לבחו! ,בטר ייקבע כי
החיוב הרטרואקטיבי הוא פסול ,את נסיבות המקרה ,את הסיבות בעטי! נשלח החיוב בדיעבד ,את
הסתמכות הנישו על היעדר החיוב ,התנהגות הרשות המקומית ועוד )ראו עע"מ  89/13הנ"ל ,ע"א
 4452/00ט.ט טכנולוגיה מתקדמת בע"מ נ' עיריית טירת הכרמל ,פ"ד נו).((2002) 773(2
במקרה הנוכחי נשלחו הדרישות לתשלו לעותרת בחודש  .11/2014ע זאת ,כבר בחודש
.43
 2/2014נשלחה לעותרת הדרישה הראשונה .ע קבלת דרישה זו הגישה העותרת השגה )נספח 4
לעתירה( שנדחתה .משמע ,כבר בחודש פברואר ידעה העותרת כי העירייה מבקשת לחייב כל מחזיק
במתקני סולאריי בתשלו ארנונה .העובדה שרק בחודש  11/2014נשלחו לעותרת דרישות ג לגבי
מבני נוספי עליה הותקנו מתקני סולאריי  ,לא הפתיעה את העותרת שידעה כי העירייה עומדת
על דרישתה לתשלו ארנונה על מתקני שכאלו .במצב דברי זה העותרת לא יכולה לטעו! כי נוצרה
אצלה ציפייה כי מתקני סולאריי לא יחויבו בארנונה ,שהרי ידעה כי העירייה עומדת על החיוב .רק
בשל טעות או חוסר ידיעה של העירייה ,נשלחה הדרישה הראשונה רק לגבי חלק מהמבני ולגבי יתרת
המבני נשלחו הדרישות במועד מאוחר יותר ועיכוב זה במשלוח לא פגע באינטרס כלשהו של העותרת.
בנסיבות שכאלו ,א ,שמדובר בחיוב בדיעבד ,אי! בו כל פסול ואיני מוצא מקו להורות על
ביטול הדרישות מחודש .11/2014
סו #דבר
בשי לב לכל האמור אני מקבל את העתירה באופ! חלקי ומורה כי חיובי הארנונה שהוטלו
.44
על העותרת לגבי החזקת של המתקני בשני  2014%2015יתוקנו ,בהתא לאמור בפסקה  37לעיל.
 14מתו 15

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת"מ  55924 02 18נהוראי נהול ואחזקות בע"מ נ' עירית כרמיאל

הטענות לגבי החיוב הרטרואקטיבי נדחות.
בנסיבות העניי! איני מוצא מקו לית! צו להוצאות.
נית! היו  ,ט"ז אלול תשע"ח 27 ,אוגוסט  ,2018בהעדר הצדדי .
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