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, אור יהודה, 126חוב אליהו סעדון ברהעורר, מר שמעון נעים, הגיש הודעת ערר לגבי נכס המצוי  .1
 ."(הנכס" –)להלן  20199000וחשבון משלם בגינו הוא  7215בגוש  97הידוע כחלקה 

 
 .יב בארנונה אינו נכוןהנכס המחו לטענת העורר שטח .2

 
בין  מדובר בערר העומד בסתירה להסכם הפשרהכי  זה טוען ,בכתב התשובה מטעם המשיב .3

, שבמסגרתו נקבע השטח 22.01.2015הצדדים, אשר קיבל תוקף של החלטת ועדת ערר מיום 
גם . כמו כן סוכם בין הצדדים, במסגרת הסכם זה, כי  הסדר זה יחול לפיו יחויב הנכס בארנונה

 .בגין הנכסתשלום ארנונה בהמשיב את העורר בעתיד ובאופן זה יחשב ויחייב 

 הכרעהדיון ו

דיון שהתקיים בפני הועדה בנוכחות הצדדים, , כתב התשובה מטעם המשיבבערר, בון עילאחר 
 ושיפורטמהטעמים דחות, יהן הערר לכי דימסקנה אליה הגענו היא הושקילת טיעוני שני הצדדים, 

 להלן.

למרות שהדבר לא קיבל ביטוי בערר שהוגש, וכפי שעולה מכתב התשובה של המשיב, הרי  .4
גודל השטח לפיו יש בדבר שהעורר ניהל בעבר, מספר רב של עררים נגד המשיב, בכללם עררים 

 נכס מושא הדיון בארנונה.האת לחייב 
 

אשר כאמור דנו, בין עררים שהגיש העורר, ה, במהלך דיון הוכחות לשמיעת 22/01/2015ביום  .5
הגיעו הצדדים להסכם פשרה, אשר קיבל תוקף היתר, בסוגיית שטח לחיוב ארנונה בגין הנכס, 

 של החלטת ועדת ערר, במסגרתו נקבע בין היתר:

 .  מוסכם על הצדדים כי חיובו של העורר בארנונה בגין הנכסים יהיה לפי הנתונים שלהלן:10"
לפי השטח של למסחר ו/או למחסנים שבצו הארנונה,  המשמשיםלפי סיווג בניינים  החנות .א

38.02 ₪. 
... 
וזאת בכפוף , יחול גם בעתידלעיל  כמפורטולסיווגים  של העורר בהתאם לשטחים הארנונהחיוב . 11

 .מכפי שהוא בעת חתימת הסכם זה העובדתילכך שלא יחול שינוי במצב 
ע"י העירייה, וכתוצאה מכך תבקש העירייה לשנות כי ככל שייערך סקר נכסים  מוסכםיחד עם זאת, 

את חיובו של אחד משטחי הנכסים, תהיה העירייה רשאית לעשות זאת. במקרה כזה יהיה זכאי 
  העורר להשיג על חיוב הארנונה בגין השינוי.

... 
 .כל טענות העורר, בכל העררים, נדחות. 13
... 



. הסכם זה ממצה את כל דרישות וטענות העורר... מכל מין וסוג שהוא, בכל חיובי הארנונה... 15
והוא מהווה סילוק סופי מוחלט של כל טענות העורר כנגד העירייה בגין כל החיובים כאמור מכל 

 "(.הסכם הפשרה" –)להלן הדגשות אינן במקור מין וסוג שהוא" 
 

, במהלכו שטחו הצדדים את טענותיהם בערר בנוכחות הצדדיםהתקיים דיון  21/11/2019ביום  .6
 . בפני הועדה

 
לא הצליח להצביע על שינוי עובדתי נשאל העורר האם חל שינוי כלשהו, אולם במהלך הדיון,  .7

 שחל לאחר החתימה על הסכם הפשרה ביחס לגודל הנכס.  ,כלשהו
 

העורר מאשר כי משני צידי הנכס מצויים שני נכסים הגובלים על  ,; במסגרת הערריתרה מכך .8
ראה  "גם לו רצה העורר לשנות את גודלו של הנכס לא יכול היה לעשות כן". לדברי העורר הנכס, כך

 לערר. 8 'סע
 

 מלטעון כנגד גודל הנכס בו הוא מחויב. מנוע  , העוררלאור הסכם הפשרהומשכך  .9
 

  ., היה מיוצג ע"י עו"דעם המשיב הסכם הפשרהחתם על שעת כי בפני הועדה  אישרהעורר אף  .10
 

על נסיבות המצדיקות סטייה למעשה לא עלה בידי העורר להצביע בערר ובדיון שהתקיים  .11
 מהסכם הפשרה.

 
למעלה מן הצורך, ומבלי לפגוע באמור, יצוין כי העורר אף לא הציג כל מדידה של מודד מוסמך  .12

 בגודל הנכס.מטעמו, המעידה על שינוי 
 

הגיש העורר בקשה לתיקון פרוטוקול בשוליה הוגשה בקשה  24/11/2019ביום במסגרת הדיון  .13
 .  "(הבקשה" -)להלן   לצרוף מסמכים התומכים כביכול בטענותיו העובדתיות של העורר

 
תה בקשת העורר, מהטעמים המפורטים לפיה נדחהחלטה  התקבלה 15/01/2020ביום  .14

 .בהחלטה
 

הסכם הפשרה שקיבל תוקף של לא ימלא , אחרת הטעמים המפורטים דין הערר להידחותמן  .15
 .את ייעודו עררהת החלטת ועד

 
הסבירה כי  ובשל ציפייתבין היתר, חתם על הסכם פשרה עם העורר,  מצדוכי המשיב יש להניח  .16

הגיש  2017כבר בשנת  ברם .באותו עניין טענות מצד העוררמדובר בסוף פסוק, ולא יבואו עוד 
 3/17 מס' ערר .הלועד 3/17 מס' הנוגעת לשטח הנכס, ולאחר שנדחתה הגיש עררהעורר השגה 

 נדחה ללא צו להוצאות.
 

, ימים 30שישולמו בתוך ₪  1,500העורר ישא בהוצאות המשיבה בסך של בנסיבות האמורות  .17
 מהמצאת ההחלטה לידי העורר.

 
יום ממועד  45בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז ת"א בתוך החלטה זו ניתנת לערעור בפני  .18

 המצאת ההחלטה.
 

המזכירות תמסור עותק ההחלטה לצדדים או תמציא  בהעדר הצדדים. 15/01/2020ניתנה היום  .19
 להם בדואר רשום. 

 
)ג( לתקנות, המזכירות תדאג לפרסום החלטה זו באתר האינטרנט של 20בהתאם לתקנה  .20

 הרשות המקומית. 
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 איילת עטר, עו"ד   יהודה סנואני      דרורה פאר     

 יו"ר ועדת ערר     חבר ועדת ערר    חברת ועדת ערר 
 לענייני ארנונה               לענייני ארנונה   לענייני ארנונה 
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