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הרשויות המקומיות לחוק  6, בהתאם לסעיף , עררקבוצת גאון בע"מבערר שבפנינו הגישה העוררת, 
של  ,"משרדיםעל חיובה בארנונה לפי סיווג של " ,1976-)ערר על קביעת ארנונה כללית( התשל"ו

. לשיטתה חיוב בסיווג זה "(הנכסאור יהודה )להלן: " ,8אריאל שרון נכס המוחזק על ידה ברחוב 
 ".תעשיהלא נכון ויש לחייבה לפי סיווג "

 
הנכס העוררת בגין להלן נביא בתמצית את טענות הצדדים, נדון בהם ונכריע כיצד נכון לחייב את 

 עושה שימוש.היא בו 
 

בכתב הערר השיגה העוררת גם על גודל הנכס המחויב, אולם בסיכומיה י טרם שנעשה זאת נציין כ
 1,355 –ותר על כנו וזו והחיוב ביחס לגודל הנכס י לטענהזו ולפיכך לא נתייחס  מטענהחזרה בה 

 מ"ר.
 
 
 
 
 



 טענות העוררת בתמצית
 

וחלוקת הפעילות לחטיבות שונות בהתאם  העיקר טענות העוררת מתייחסות למבנה התאגידי של
השונות, מהן מבקשת העוררת להסיק כי כל פעילותה היא פעילות של היצרניות לפעילות החברות 

השונות בתחום התעשייה )על כך היצרניות החברות שבהחזקתה ובשים לב לפעילותן של החברות 
לופין לחייב אך את הפעילות הקשורה ולחאין מחלוקת(, יש לחייב גם אותה לפי סיווג זה של תעשיה, 

 .לחייב לפי סיווג תעשייה( 86%)( ואילו את יתר הפעילות בנכס 14%להנהלת העוררת כמשרדים )
 

 :ואלו עיקר טענות העוררת
 

 בחטיבות התפעוליות מתבצעת פעילות של רכישת חומרי גלם, ניהול מלאי הזמנות וכיוצ"ב .1
 כפי שפורט על ידה. פעילויות אלו הן חלק אינטגרלי, מהותי ובלתי נפרד מתהליך הייצור.

ולכן יש לסווגם בסיווג  המפעלים והעוררת מהווים "אורגן תפעולי אחד" ,לטענת העוררת
 תעשיה. –של עיקר הפעילות 

ה נעשתה במפעלים וסווגה כתעשיהיצרניות עד לאחרונה, פעילותן האמורה של החברות  .2
 ואין הצדקה לשנות את הסיווג אך בשל הפרדתן והעתקתן למקום אחר.

( והפעילות של הנהלת הקבוצה 86%החטיבות התפעוליות מהוות את עיקר הפעילות בנכס ) .3
 ( ולפיכך יש לקבוע כי הולך הטפל אחר העיקר.14%מהווה אך חלק קטן )

צרניות, ולא עובדי העובדים בחטיבות התפעוליות הינם עובדי המפעלים, החברות הי .4
 העוררת.

 לגבי פעילות ההנהלה נטען כי אומנם הפעילות משרדית אך היא נעשית עבור המפעלים .5
 ך יש לסווגה בסיווג תעשיה.כיולפ

 העוררת מפנה לפסקי דין שונים שיש בהם, לדעתה, לחזק את עמדתה. .6
 

 
 בתמצית המשיבטענות 

 
  דוחה את טענות העוררת ועיקר נימוקיו הן כדלקמן : המשיב מצידו

 
משרדים. אין חולק כי השימוש הנעשה בו  –הנכס מחוייב לפי השימוש הספציפי הנעשה בו  .1

 הוא משרדים.
שעושה שימוש בנכס והיא זו הרשומה כמחזיקה. חברת אחזקות, היא זו העוררת היא  .2

 העוררת איננה עוסקת בפעילות ייצורית כל שהיא.
אין מקום או בסיס משפטי לטענה כי יש לחייב את העוררת בהתאם לפעילות של החברות  .3

שבשליטתה. פעילות זו נעשית בערים אחרות ובמקומות המרוחקים גאוגרפית ממשרדי 
 העוררת באור יהודה.

והיא מקיימת פעילות משרדים  אין המדובר באותו מחזיק : העוררת היא המחזיקה בנכס .4
 שב בפעילותן היצרנית של החברות האחרות שאינן מחזיקות בנכס.ולפיכך אין להתח

העוררת מתעלמת מפסיקה חד משמעית העומדת בסתירה לטענותיה הן לעניין ריחוק  .5
 גאוגרפי והן לעניין השימוש הספציפי בנכס.

העוררת נמנעה מצירוף מסמכים, ובכך נמנעה מהבאת ראיות דבר שיש בו כדי לפעול  .6
 לרעתה.

 
 עהדיון והכר

 
 שאלות עקריות עולות בפנינו בערר זה. 2הלכה למעשה 

יהא בהתאם לפעילותן של החברות הבנות  שסיווג פעילותה בנכסהאחת, האם העוררת זכאית 
שבשליטתה, פעילות יצרנית של תעשיה, על אף המרחק הגאוגרפי שבין החברות והעוררת ועל אף 

 .שהפעילות גופה הנעשית בנכס היא פעילות משרדית

לסווג את השימוש שעושה השניה, בהנחה שהתשובה לשאלה הראשונה היא חיובית, האם ניתן 
העוררת, שהיא זו המחזיקה בנכס, בסיווג תעשיה, כאשר הסיווג המבוקש מיוחס למעשה לפעילותן 

 של חברות אחרות, שהן חלק מהקבוצה בהן מחזיקה העוררת, בשליטה מלאה וחלקית.



 וכך אנו קובעים.  ,ין הערר להדחותנאמר כבר כעת, לדעתנו ד

והמסמכים שצורפו, העוררת  וב"כ מהדברים שנאמרו בו ע"י נציג העוררת, כעולה מפרוטוקול הדיון
רה עד תומה, מנהלת את רהינה הלכה למעשה חברת אחזקות. העוררת, בדרך זו או אחרת שלא הוב

(. "החברות היצרניות"עסקי החברות היצרניות, שהן חברות בנות/אחיות/קשורות )לעיל ולהלן: 
הינן  86%ו  ,מהפעילות בנכס מיוחסת להנהלת הקבוצה כולה 14%לפי הסבריה של העוררת, 

 היצרניות. פעילויות משרדיות ניהוליות של החברות

 שהסבריה אלו של העוררת נכונים. אלא שבכך אין כדי להושיעה. לצורך הדיון אנו נכונים להניח

שישוייכו לפעילות הכללית של הגוף, הן  יכול ונכוןאומנם נכון שמשרדי הנהלה של גוף מסויים 
בבחינת הולך הטפל אחר העיקר והן בשל כך שללא הנהלה, טיפול משרדי וכיוצ"ב אין הגוף יכול 

יווג דומה. כך הדבר למשל לגבי קופות חולים וכך הדבר לגבי להתנהל ומן הראוי שסיווגו יהא ס
מפעלי תעשיה אחרים. לא ניתן מלאכותית להפריד את הפעילות המשרדית/ניהולית מהפעילות 

  כך ראוי לדעתנו שיהא. ,ארנונה הכוללת של הגוף. הדבר אף אינו הוגן ומבחינת מדיניות מיסוי

מנהל הארנונה מכבי שירותי בריאות נ.  2970/15 בר"מ : בפסק דין של בית המשפט העליון 
           (מכבי) מכבי שירותי בריאותנדון ערעורה של  ("פס"ד מכבי")להלן:  עיריית גבעתייםב

פקודת ל )ז(5בשאלה האם הפטור החלקי מארנונה הניתן לקופות חולים בהתאם להוראת סעיף 

צריך שיחול אף ביחס (, "פקודת הפיטורין" –)להלן  1938, מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין(
  למשרדי הנהלת המחוז של מכבי, בגבעתיים.

לפקודת , בהתאם את הפטור החלקילהעניק למכבי סירב עיריית גבעתיים  מנהל הארנונה של
ים אלא משמש ,שירותים רפואייםלמתן רדי ההנהלה אינם מרפאות שבטענה שמ ,הפיטורין

על פי פקודת הפיטורין. בית המשפט המחוזי  ,לפטור כמו מרפאה םזכאי כמשרדים ולפיכך אינם
קיבל את עמדת העירייה וחייב את מכבי בתעריף מלא בגין משרדי ההנהלה. בית המשפט העליון 

 ."הפך את פסק דינו של המחוזי וקבע שגם "משרדי הנהלה משמשים לצורך מתן שירותים רפואיים

)אף אם הם בעיר אחרת כפי שהיה בפסק  בעניינינו ההיקש ברור, גם משרדי הנהלה של חברה יצרנית
המועצה האזורית חבל  980/04בעע"ם  דין זה של מכבי( משמשים לייצור )השווה את שנקבע בפס"ד

 שהיה מקוםבמצב דברים רגיל דומה לדעתנו, אליו הפנתה העוררת(.  ,יבנה נ. אשדוד בונדד בע"מ
בדיוק כשם שמשרדי  ,וג תעשיהלקבוע כי משרדי הנהלה של חברה יצרנית זכאים אף הם לסיו

מארנונה ככאלה המשמשים למתן חלקי הנהלה של קופת חולים  זכאים לסיווג מרפאות ולפטור 
  שירותים רפואיים.

בהקשר לפס"ד מכבי הנ"ל, לא נימנע מלציין כי איננו מקבלים את הפרשנות שנותן המשיב לפסה"ד 
. הדברים שם דומים לדברים שנכתבו . עצמהמנהל הארנונה של עיריית ת"א נ 247/98ע"א )ת"א( ב

 בפס"ד מכבי ורלוונטים גם כאן.

מהחברות היצרניות. היא משמשת  אישיות משפטית נפרדתדא עקא בעניינינו העוררת הינה 
כי מרבית אומנם חברת אחזקות המנהלת את הפעילות הפיננסית של הקבוצה. העוררת טענה כ

אך  שצורף לכתב הערר( ,)נספח "דוח ימי הולדת לעובדים" העובדים הינם עובדי החברות היצרניות
 ,שהעוררת מבקשת הוא דבר בלתי אפשרי אם ניקח את הדברים לקיצון, נראה שהדבר. בכך לא סגי

 שעושהנעשית עבור גוף יצרני כדי ניהולית  ,משרדיתמשפטית ועניינית. לשיטת העוררת די שעבודה 
לא ייתכן והדברים ברורים. כך אף בעניינינו, העוררת הינה  כזאת הריהעבודה יזכה לסיווג תעשיה. 

מהחברות היצרניות והיא זו המחזיקה בנכס ומשלמת את הארנונה. כיצד  אישיות משפטית נפרדת
איפוא ניתן לשייך את פעילותן של חברות אחרות )גם אם קשורות(, המהוות אישות משפטית 

 נפרדת, לעוררת?! לדעתנו הדבר לא אפשרי.

אין משמעות לזהות העובדים והשתייכותם. ייתכן שהדבר  ,ובעניינינורה מכך, לצורכי ארנונה ית
בנכס  שמחזיקהים. מה שקובע לעניינינו היא העובדה שמי דיכול לשמש מבחן עזר במקרים אח

 ולא החברות היצרניות.  ,הינה העוררת
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כמי שמחזיקה בנכס, בסיווג תעשיה, הגם  את פעילותה,העוררת מבקשת, הלכה למעשה, שנסווג 
, אישיות משפטית נפרדת לחלוטיןהחברות היצרניות שהינן  ןעוסקים בתעשיה המי ששלשיטתה 

ומשום כך זכאית  "אורגן תפעולי אחד" ןהטענה כאילו כולכזאת לא ייתכן. כאמור, כל אחת לעצמה. 
ראוי היה לה  ,ה שתסמוך. אם כך היה, אין לה על מהעוררת לסיווג תעשיה כמו החברות היצרניות

או לחילופין לחלק את ההחזקה בנכס  בנכס לעוררת לרשום את כל החברות היצרניות כמחזיקות
בדיון כאילו לראשונה הטענה שנשמעה בין כל החברות היצרניות כל אחת לפי חלקה וסיווגה. 

נכון לדון בה, אין בה כדי , גם אם היינו מוצאים לה בין החברותנהעוררת מחלקת את חיוב הארנו
לשנות את התמונה. חלוקה זו, שלא הוכחה, ככל שהיא נעשית היא נעשית לצרכים פנימיים ומבחינה 

 זו, אינה מעלה ואינה מורידה.

משעה שהמחזיקה בנכס היא העוררת, שאלת עיסוקן של חברות אחרות, במקרה דנן החברות 
 רלוונטית לצורכי חיוב בארנונה.איננה , שהן אישיות משפטית נפרדת ,היצרניות

( ב. גאון אחזקות בע"מלשיטת העוררת, לכאורה, גם את חברת האחזקות הנמצאת מעל העוררת )
יש לחייב בסיווג המתאים לשימושים שעושות החברות שמתחתיה בקבוצה. הדבר גובל באבסורד 

 משפטי שלא ניתן לקבל.

עיריית הרצליה  6650-04-17עמ"נ )ת"א -בבעיקר פסה"ד  בשים לב לפסיקה אליה הפנה המשיב,
ובשים לב ובשים לב לאבחונם של פסקי דין אלו והעובדות שם,  ואח' נ. אקרשטיין תעשיות בע"מ

לעת הזו אנו משאירים בצריך עיון את השאלה הנכבדה, מה היה הדין אם אכן  ,לפס"ד מכבי הנ"ל
כס, לאור השאלה, שלא נתבררה עד הייתה כל חברה יצרנית נרשמת כמחזיקה על חלק מסויים בנ

והיחס של כל אלו לעוררת  ,תומה ביחס לפעילות המדוייקת של כל חברה יצרנית וזהות עובדיה
 ופעילותה העקרית.

העוררת ביקשה בערר להדגיש כי כאשר אותה פעילות בוצעה בתוך המפעלים היא חוייבה בסיווג 
ולתו זהה לפעילות שהייתה בתוך המפעלים, תעשיה וכי "אין כל הצדקה לחייב את הנכס, אשר פע

 בסיווג אחר, רק בשל העברתם לנכס אחר". 

בהתאם כפי שעשה המשיב בתשובה להשגה ואף , אנו נכונים להניח שמבחינה עובדתית האמור נכון
ך המפעלים ובת ,. כלומרלנספחים שצירפה העוררת לכתב הערר )הגם שלא מכולם עולה הדבר(

בתוך  השהי שטח בו הייתה פעילות משרדית/ניהולית,בסיווג תעשיה גם לגבי  כל מפעל חוייב
בעוד שהמשרדים  -אולם, אין הנדון דומה לראיה, שכן הדבר הגיוני ונכון משפטית ועניינית. . המפעל

, בעניינינו הפעילות בתוך המפעל תחת האישיות, ההחזקה והפעילות של המפעל היושם ופעילותם 
מבצעת תחת העוררת, שהינה חברת אחזקות, היא זו המחזיקה בנכס ולים היא האמורה של המפע

אין המדובר בהבדל של מה בכך, כי אם במהות ובלב ליבו של החיוב בארנונה, המוטל  – את הפעילות
 על המחזיק והשימוש שהוא עושה בנכס!

אליהם הפנית העוררת לא רלוונטיים שכן, אף לא אחד הרבים מכל האמור גם ברור כי פסקי הדין 
 מהגוף נשוא הסיווג. באישיות משפטית נפרדתמהם עוסק 

הדברים האמורים, המובאים על ידנו בהחלטה זו,  בעיקר לעניין היות העוררת חברת אחזקות 
מעט שלא עלו בדיון שהתקיים בפנינו, הוצגו ונטענו בפני העוררת. למרות האמור, העוררת כנפרדת 

 התמודדה עם האמור בסיכומיה, ומכאן גם חולשת טענותיה.

 סוף דבר, הערר נדחה כאמור.

 ₪. 7,500העוררת תישא בהוצאות המשיב בסך של 

 בהעדר הצדדים. 2.4.2020ניתן היום 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
ימים ממועד  45, בתוך בתל אביבנתונה לערעור לפני בית המשפט לעניינים מנהליים  נו זוהחלטת

 .המצאת ההחלטה לצדדים

 
 
 
 
 

___________               __________   __________ 
 יהודה סנואני   דרורה פאר    דהן, עו"ד מומי

 חבר הועדה                                     הועדה חבר    יו"ר הועדה   

 

 

 

 


