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בפני ועדת הערר לארנונה כללית                        ערר מס' 

1/21

שליד עיריית אור יהודה          

אברהם אקשוטה 

ע"י ב"כ עוה"ד דוד גואטה ו/או אברהם קניג 

מרח' השילוח 4, ת.ד. 7971, פתח תקווה 49258   

טל: 03-9707788; פקס: 03-9707790

העורר

נ ג ד –  -

מנהל הארנונה בעיריית אור יהודה

ע"י ב"כ עוה"ד יוסף הלחמי

מרח' העוגב 36, פתח תקוה 4973850  

טל: 03-9335516; פקס: 03-6422501

המשיב

החלטה
העורר, אברהם אקשוטה, הגיש ערר לגבי נכס מס' 211230000, ברחוב משה אביב, אור יהודה   .1
(להלן – "הנכס") בחודש ינואר 2021 ערר מספר 1/21, במסגרתו עתר לתיקון השומה החלה 

עליו בגין טעות בשטח הנכס והסיווג החל מיום תחילת החיוב 01.01.2020.

ביום 30.12.2021 נערך דיון בערר בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. .2

בעקבות הדיון שנערך ביום 30.12.2021 ביקשה הועדה לבקר בנכס נשוא הערר, על מנת  .3
להתרשם ממנו, לפיכך תואם ביקור ליום 06/01/2022, בנוכחות הצדדים, באי כוחם וחברי 

הועדה (להלן – "הסיור").

ביום 09.01.2022 הודיע ב"כ המשיב כי בעקבות בדיקת השטח הנכס שנערכה על ידו בסיור  .4
הוחלט לעדכן את שטח הנכס לחיוב, בהתאם לשטח הנטען המדידת העורר, וזאת אף על פי 
שקיים פער קטן בין המדידה שנערכה ע"י המשיב למדידה שנערכה ע"י העורר. הועדה מברכת 

על כך.

בנסיבות העניין מתייתר הצורך לדון בטענה בגין הטעות בשטח הנכס וההחלטה תתמקד בטענה  .5
בגין הסיווג השגוי שניתן לנכס.  

טענות העורר בתמצית:

.6
בשל פרוץ משבר הקורונה יש להאריך לו את המועד להגשת ההשגה לשנת 2020. א.
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הסיווג הנכון לנכס הוא סיווג "כבית מלאכה". המשיב שגה עת סיווג את הנכס תחת  ב.
סיווג "מסחר".

יש לתקן את החיוב בארנונה לפי סיווג של "בית מלאכה" מיום 01.01.2020 - יום תחילת  ג.
החיוב, ואילך.

טענות המשיב בתמצית:

המשיב מצידו דוחה את טענות העורר ואלו עיקרי טענותיו: .7

השומה לשנת 2020 חלוטה ולא ניתן להשיג עליה. ועדת הערר אינה מוסמכת לדון  א.
בטענות המתייחסות לשומה שלא הוגשה בגינה השגה במועד והיא הפכה לחלוטה.

סיווג של נכס נעשה בהתאם לשימוש העיקרי שנעשה בו, בהתאם לכלל "הלך הטפל  ב.
אחרי העיקר". השימוש העיקרי בנכס הוא לשיווק ומכירת מוצרי נעילה שונים, מכאן 

שהסיווג הנכון הוא למסחר ושירותים, ובהתאם לכך חויב העורר.  

דיון והכרעה

לאחר עיון בערר, בכתב התשובה מטעם המשיב, דיון שהתקיים בפני הועדה בנוכחות הצדדים, הסיור 
בנכס ושקילת טיעוני שני הצדדים, המסקנה אליה הגענו היא כי דין הערר להתקבל, מהטעמים 

שיפורטו להלן.

ביום 16.11.2020 הגיש העורר השגה על חיוב הארנונה לשנת 2020. ההשגה נדחתה ע"י  .8
המשיב על הסף, היות והמועד להגשת השגה על חיוב לשנת 2020 חלף והשומה לשנת 2020 

הפכה חלוטה. 

ביום 14.01.2021 הגיש העורר השגה לשנת הכספים 2021. החלטה בהשגה ניתנה ביום  .9
   .31.01.2021

ביום 07.03.2021 הגיש העורר ערר המתייחס לדחיית ההשגות שלו בגין שנת הכספים 2020  .10
ושנת הכספים 2021.

בבר"מ 901/14 עבוד ויקטור ואח' נ' עיריית חיפה ואח' נקבע כי לועדת הערר קיימת סמכות  .11
להארכת מועד להגשת השגה ו/או ערר. ברם, על ועדת הערר להפעיל סמכות זאת לעיתים 

חריגות, במתינות ובזהירות.

בחודש דצמבר 2019 פרצה  מגיפת הקורונה. מאמצע חודש פברואר 2020 החלה מגפת  .12
הקורונה להתפשט במהירות בכל רחבי העולם. בספטמבר 2020 ובמהלך שנת 2021 התגלו 

עשרות מוטציות בנגיף הקורונה שהשפיעו על התפרצויות חדשות של המחלה ברחבי העולם.

הועדה סבורה, כי במקרה דנן בו העולם כולו סבל מהתפרצות של מגיפה, בסדרי גודל שהעולם  .13
לא ידע עד אותה העת, התקיימו הנסיבות החריגות המצדיקות את הארכת המועד להגשת 

ההשגה לשנת 2020 והערר בגין דחיית ההשגה, בהתאם.  

אשר על כן, מוארך לעורר המועד להגשת ההשגה והערר לשנת 2020. .14

העורר מנהל עסק המעניק שירותי מעבדה, תיקונים ושכפול מפתחות לבית ולרכב. העורר הוסיף  .15
כי הוא מוכר ציוד אולם וזו אינה הפעילות המרכזית של הנכס. 
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מהסיור שהתקיים ביום 09.01.2022 התרשמה הועדה כי הנכס כולל אולם קבלה המכיל מכונות  .16
המשמשות את העסק לתיקון ושכפול מפתחות לבית ולרכב, חומרי גלם שונים המוצגים לראווה 

ומחסן. 

מילון אבן שושן 1 מגדיר בית מלאכה כדלקמן: .17

"סדנה, מקום ליצור כלים ומכשירים שונים או לתקונם: נגריה, מסגריה, נפחיה וכו' – בתע מלאכה הן. 
בעל מלאכה – אמן, עוסק בעבודת ידיים במקצוע מסוים, כגון נגר, מסגר, חרט, ספר." (הדגשה אינה 

במקור –א.ע)

לכאורה מההגדרה המילונית עולה כי המאפיין הדומיננטי של בית מלאכה הוא עבודת הכפיים. .18

ואכן בדיון שהתקיים בפנינו עלתה סוגיית "עבודת הכפיים" במקרה דנן, לאור העובדה שהעורר  .19
משתמש בעבודתו במכונות ולא בעבודות כפיים בלבד. העורר מצידו טען כי הוא אכן נעזר 

במכונות אולם הוא זה ששולט במכונה.

מהפסיקה אנו למדים כי בעידן המודרני השימוש במכונות ולא בעבודת כפיים בלבד, על מנת  .20
לייעל את העבודה הידנית, אינו גורם לשינוי הגדרה של עסק מבית מלאכה לעסק המעניק 

שירותים.

בעע"מ 2503/13 אליהו זהר נגד עיריית ירושלים 2 (להלן – "פס"ד זהר") בית המשפט העליון  .21
קבע כי בציר השימושים הקלאסי יש בצד אחד תעשייה מסורתית של פועלים המבצעים עבודת 
כפיים - "צווארון כחול", ובקצה השני שירותים מסורתיים של פקידים ובעלי מקצועות חופשיים 
-"צווארון לבן". יחד עם זאת בתווך קיימים גם בעלי מקצועות מודרניים המשלבים בעסק שלהם 
מאפייני תעשייה יחד עם מאפייני שירותים. עסקים אלו ראויים להיות מסווגים בסיווג "בתי 

מלאכה" לצורכי ארנונה.

ראה לעניין זה פסקאות 22- 24 בפס"ד זהר כדלקמן:

"22. ההגדרה המילונית של מלאכה ובית מלאכה מלמדת אותנו, כי מאפיין דומיננטי בבית מלאכה 
הוא עבודת כפיים מקצועית, אך דומה כי איש לא יטען, כי נגריה או מסגריה (הדוגמאות שהובאו 
בהגדרה המילונית) שבמציאות המודרנית עושות שימוש נרחב במכונות לשם ייעול מלאכתן, אין 
לראותן עוד בגדר "בית מלאכה". שילוב של מיכון בביצוע המלאכה אינו משנה את מהותה כעבודת 
כפיים מקצועית, ואין צריך לומר, כי מיכון זה מופעל על-ידי בעלי מלאכה, הממשיכים אף לבצע חלק 

מן המלאכה באופן ידני.

23. בניסיון להתוות את המאפיינים של "מלאכה" מזה ו"שירותים" מזה, ואת ההבחנות ביניהן, נראה 
לי שניתן לצייר את שני הסיווגים הנ"ל, יחד עם הסיווג "תעשיה", על ציר אחד - כאשר בקצהו האחד 

מצויה "תעשיה", בקצה הנגדי מצויים "שירותים", ובתווך מצויה ה"מלאכה."

24. נכס המשמש ל"תעשיה", מאופיין, ככלל, בכך שמתקיימת בו פעילות ייצור (ייצור מוצר מחומר 
גלם), במבנה תעשייתי, באמצעות מכונות ופועלי ייצור. מפעל תעשיה מאופיין גם בכך שהוא עוסק 

בייצור המוני של מוצרים, ולא בייצור על פי הזמנה של לקוח קצה ספציפי.

1 אברהם אבן שושן, מלון אבן שושן המרכז – מחודש ומעודכן לשנות האלפיים 

2 ניתן ביום 04.02.2015
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לעומת זאת, הנכסים המשמשים לענפי ה"שירותים" הם נכסים שהפעילות בהם מאופיינת, ככלל, 
במתן שירות אישי בהתאם לצרכיו של לקוח קונקרטי, לרוב במבנה משרדים, ועל-ידי בעל מקצוע 

חופשי ("צווארון לבן"), כגון עורך-דין, רואה-חשבון, רופא, יועץ פיננסי וכדומה.

בתווך בין שתי הקבוצות הללו מצויה קטגורית הנכסים המשמשים ל"מלאכה", אשר יש בה שילוב 
בין מאפייני תעשיה למאפייני שירותים. מחד גיסא, בתי מלאכה לסוגיהם מאופיינים במרכיב 
"שירותי" של מתן שירות מקצועי ללקוח קונקרטי, המגיע לבית המלאכה לקבלת שירות מקצועי. 
מאידך גיסא, השירות שניתן בבית מלאכה הוא בעל מאפיין "תעשייתי", במובן של עבודת כפיים 
המתבצעת באמצעות פועלים ועובדי כפיים מקצועיים ("צווארון כחול"), ולא על ידי פקידים ובעלי 
מקצועות חופשיים ("צווארון לבן"). כמובן שבעידן המודרני אין מדובר עוד בכוכים חשוכים מוארים 
בעששיות, אלא בבתי מלאכה המשלבים לצד עבודת כפיים גם עבודה עם מיכון מקצועי מתאים. 
מאפיינים אלה תואמים לחלוטין את האופי של פעילויות הנחשבות כמלאכה קלאסית, דוגמת אלה 
הנזכרים בהגדרה המילונית של "בית מלאכה" (נגריה, מסגריה וסנדלריה), וכן סוגים נוספים של 
בתי מלאכה שהשירות שניתן בהם ללקוחות הוא שירות אישי המאופיין בעבודת כפיים מקצועית. 

פעילות המקיימת שני מאפיינים אלה ראויה להיות מסווגת לצרכי ארנונה בסיווג של "מלאכה" או 
"בית מלאכה." (ההדגשות אינה במקור – א.ע)

בפס"ד זהר בית המשפט הנכבד פתח אפשרות לצורך סיווגם של בתי עסק ומקצועות נוספים  .22
תחת סיווג של בית מלאכה. באופן הזה ניתן לסווג נכסים המקיימים פעילות טפלה נוספת לצד 

העיסוק העקרי כבית מלאכה.

זאת ועוד; הפסיקה השתמשה במספר מבחנים שאינם מצטברים, לצורך זיהוי "פעילות ייצורית"  .23
בנכס. הפעילות של העורר בנכס עומדת במבחן של יצירת יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר וכן 
במבחן של השבחת הנכסים. כפי שציין בפנינו העורר הוא אינו מוכר ללקוחות חומר גלם, אלא 
מוצר את המוצר הסופי, בדרך של הפיכת חומר הגלם למוצר בנדרש ואף משביח את ערכו 

הכלכלי בהפיכתו מחומר גלם למוצר.

לאור האמור אנו דוחים את טענת המשיב לפיה שכפול המפתחות הוא עניין של שירותים ומסחר  .24
ולא עניין של מלאכה.

הועדה התרשמה כי עיקר עיסוקו של העורר עונה להגדרה של בית מלאכה, באשר יש בו שילוב  .25
של מאפייני תעשייה יחד עם מאפייני השירותים. העורר אמנם נעזר במכונות לבצוע עבודתו 

אולם אין ספק כי הדבר נעשה על מנת לייעל את עבודתו. 

באשר למכירת מוצרים בעסק, העורר ציין כי מכירת המוצרים המתקיימת בעסק היא שולית ותמך  .26
זאת באישור של רואה החשבון של העסק. לאחר הסיור בנכס וכמות המכונות שנמצאו במקום 

התרשמנו כי כך הם הדברים והפעילות המכירתית היא טפלה לפעילות העיקרית של העסק.  

סוף דבר, הערר מתקבל כאמור, סיווג הנכס ישונה למלאכה ותעשייה לשנת הכספים 2020- .27
2021. המשיב ישיב לעורר כל סכום שנגבה ביתר (אם נגבה) בגין שינוי הסיווג כאמור. 

משהתקבל הערר, צריך היה לחול הכלל לפיו פוסקים הוצאות לזכות מי שההליך הסתיים לטובתו.  .28
אולם בנסיבות העניין והארכת המועד שניתנה ומהמשיב הודיע כי הוא מסכים לחיוב הנכס, 
בהתאם לשטח הנטען במדידת העורר, על אף הפער בין מדידות הצדדים, אנו קובעים כי כל צד 

ישא בהוצאותיו.
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החלטה זו ניתנת לערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז ת"א בתוך 45 יום ממועד  .29
המצאת ההחלטה.

ניתנה היום 10.04.2022 בהעדר הצדדים. המזכירות תמסור עותק ההחלטה לצדדים או תמציא  .30
להם בדואר רשום. 

בהתאם לתקנה 20(ג) לתקנות, המזכירות תדאג לפרסום החלטה זו באתר האינטרנט של  .31
הרשות המקומית. 

____________________ ____________________ ____________________
איילת עטר, עו"ד

יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה
 אור יהודה

אלי שופן
חברת ועדת ערר לענייני ארנונה 

אור יהודה

צבי צימבר
חברת ועדת ערר לענייני ארנונה 

אור יהודה


