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 3/21ערר מס'                               בפני ועדת הערר לארנונה כללית

                    שליד עיריית אור יהודה

 
 

 5110229233חברת י. פפר בע"מ ח.פ. 

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

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

 03-9707790; פקס: 03-9707788טל:   

 

 העוררת          

  –נ ג ד  -

 
 מנהל הארנונה בעיריית אור יהודה

 ע"י ב"כ עוה"ד יוסף הלחמי  

 4973850, פתח תקוה 36מרח' העוגב    

 03-6422501; פקס: 03-9335516טל:   

 

 המשיב          

 

 החלטה

 
 204940000, נכס מס'  204710000הגישה ערר לגבי נכס מס'  חברת י. פפר בע"מ בע"מ,  העוררת,  .1

 11והיצירה  7דירה  9, היצירה 6דירה  9, הנמצאים ברחוב היצירה 204210000נכס מס'  –ו 

במסגרתו עתרה לתיקון השומה החלה עליה החל ממועד  2021בהתאמה, בגין שנת הכספים 

 תחילת החזקה בנכסים, בגין טעות בסיווג הנכסים המוחזקים על ידה.

 
 דדים ובאי כוחם.נערך דיון בערר בנוכחות הצ 30.12.2021ביום  .2

 

בעקבות הדיון שנערך ביקשה הועדה לבקר בנכס נשוא הערר, על מנת להתרשם ממנו, לפיכך  .3

 "(.הסיור" –, בנוכחות הצדדים, באי כוחם וחברי הועדה )להלן 06.01.2022תואם ביקור ליום 

 טענות העוררת בתמצית:

4.  

ההשגה החל ממועד תחילת בשל מגיפה הקורונה, מבוקש להאריך את המועד להגשת  .א

 החזקה ולדון בטענות הטעות בסיווג לגופן.

העוררת חברה העוסקת ביבוא ושיווק תנורים ומכונות קפה כאשר חלק נכבד מהנכסים  .ב

משמשים כמעבדה לתיקון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה וכן כמחסנים, הן כמקום נפרד 

 עבדה.לאחסון מוצרים חדשים והן כמחסני חומרי גלם )חלפים( למ
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תחת סיווג "מסחר ומחסנים". יש לסווג   204940000המשיב שגה עת סיווג את נכס מס'   .ג

מחסנים  –כפי השימוש בו בפועל כמעבדת תיקונים "מלאכה" ו  204940000את נכס 

 (.472למסחר )סימון 

המדובר במעבדה המשמשת לתיקון מוצרים אשר אינם בתקופת האחריות. ביצוע  .ד

הדורשת יגע, מיומנות ומלאכת כפיים. המכשירים היוצאים מן  התיקונים הינה פעולה

 מעבדה מושבחים לעומת הנכנסים.

תחת סיווג "מסחר ומחסנים". יש לסווג  20471000המשיב שגה עת סיווג את נכס מס'  .ה

 מלאכה. –המהווה מחסן חלפים למעבדה כ  20471000מ"ר בנכס  20 –שטח של כ 

ם כחומרי גלם לשימוש בית המלאכה לשם בנכס מצויים חלפים שונים המשמשי .ו

 פעילותו השוטפת והיומיומית, ומכאן כי מחסן זה זכאי לסיווג "מלאכה". 

תחת סיווג "מסחר ומחסנים". יש לסווג   204210000המשיב שגה עת סיווג את נכס מס'   .ז

כפי השימוש בו פועל כ"מחסנים למסחר" )סימול  204210000את כל שטח נכס מס' 

472.) 

 ת המשיב בתמצית:טענו

 המשיב מצידו דוחה את טענות העוררת בטענות הנגד הבאות: .5

 

הינן חלוטות ולא ניתן לעורר טענות   2021שומות הארנונה בגין התקופה הקודמת לשנת   .א

 כנגדן.

ומכירת מוצרים  השימוש העיקרי הנעשה בנכסים כולם, הינו לצורכי יבוא, שיווק .ב

שהחברה מייבאת )הן המוצרים עצמם והן חלקי החילוף(, ולפיכך הנכסים כולם 

 מסווגים כדין, לפי סיווג מסחר ו/או שירותים ו/או מחסנים, שבצו הארנונה.

)כחלק  204940000השימוש הנטען לתיקונים, הנעשה בחלק קטן בלבד מנכס מס'  .ג

ו שימוש טפל ונלווה בלבד, לשימוש מהשירות שהעוררת מציעה ללקוחתיה(, הינ

העיקרי הנעשה בנכס הנ"ל, של יבוא, שיווק ומכירת המוצרים המיובאים ע"י העוררת, 

וליכך השטח האמור מחויב כדין, לפי סיווג מסחר ומחסנים, בהתאם לשימוש העיקרי 

 הנעשה בנכס, לפי הכלל של הלך הטפל אחרי העיקר.

שבצו הארנונה, מתייחסת לנכסים בהם  472ול סימ –הגדרת הסיווג מחסנים למסחר  .ד

 כל העסק משמש לאחסנת סחורה.

הינו חלק בלתי נפרד מהעסק ומהשימוש העיקרי  204210000השימוש בנכס מס'  .ה

הנעשה בנכסים המוחזקים ע"י העוררת, ליבוא, שיווק ומכירת המוצרים המיובאים 

 .על ידה. לפיכך הוא מסווג כדין לפי סיווג מסחר ומחסנים

העובדה שהעוררת מעניקה כחלק מהשירות הניתן על ידה שירותי תיקון, אינה גורעת  .ו

 באופן כלשהו מכך, שהשימוש העיקרי שנעשה בנכס הינו למסחר/שירותים/מחסנים.

בהתאם לפסיקה, מבחן מרכזי, לבחינת השאלה האם מדובר בשימוש למלאכה  .ז

ך ההנגדה, הנקרא גם מבחן ותעשייה או בשימוש למסחר ושירותים הוא המבחן על דר

הגרביטציה. במקרה של העוררת מרכז הגרביטציה של הפעילות הנעשית בנכסים 

 קרובה יותר במהותה לפעילות של מסחר או שירותים.     
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 הכרעהדיון ו

כתב התשובה מטעם המשיב, דיון שהתקיים בפני הועדה בנוכחות הצדדים, בערר, בון לאחר עי

ושקילת טיעוני שני הצדדים, עיון בהודעה מטעם המשיב, תגובת העוררת להודעה הסיור בנכס 

מהטעמים , ן הערר להידחותכי דיובפסקי הדין שצירפו הצדדים לתיק, המסקנה אליה הגענו היא 

 להלן. ושיפורט

היות והוחלט לדחות את הערר, לא מצאנו לנכון להכריע  בקשת העוררת להארכת מועד מטעם  .6

 גשת ההשגה החל ממועד תחילת החזקה ולדון בטענות הטעות בסיווג לגופן.העוררת, לה

 

ועדת הערר אינה כבולה לסדרי הדין ודיני הראיות הנוהגים בבית משפט. משכך סדרי הדין   .7

בוועדת הערר הם גמישים, לכן הועדה מאשרת את הגשת ההודעה מטעם המשיב, התגובה 

 דדים בתיק, ואף כאמור עיינה בהם. מטעם העוררת ופסקי הדין שצורפו מטעם הצ

 
התרשמה הועדה כי השימוש העיקרי של שלושת הנכסים  06.01.2022בסיור שהתקיים ביום  .8

, אור יהודה 11, ומעלה החומה 7ודירה  6, דירה 9המשמשים את העסק ברחוב מעלה החומה 

וצרים שהיא הוא לצורכי העיסוק של העוררת יבוא, שיווק ומכירת תנורים ומכונות קפה המ

 מייבאת. 

 
בקומת הקרקע של הנכס יש שני אולמות תצוגה של מכונות קפה, חדר הדרכה לתפעול מכונות  .9

 הקפה ואזור שהוגדר ע"י העוררת כמעבדה.

 
משרדים, אשר היו מאויישים ע"י עובדי העוררת, חדר ישיבות   6קומת הגלריה של הנכס כוללת   .10

מכרים ולצורכי המעבדה, לדברי איש השיווק של וחדר נוסף המשמש כמחסן לחלקי חילוף הנ

 החברה.

 
 - ו  11, 9כאן המקום לציין כי בסיור התגלתה תמונה שונה מהנטען בערר. בין היתר, בסעיפים  .11

מ"ר המשמשים  150 –משתרע על שטח של כ  204940000לערר טוענת העוררת כי נכס מס'  13

שירים אלקטרוניים וכלי עבודה שונים וכן כמעבדה, בה יש שולחנות עבודה עם מספר רב של מכ

 אחסנה של חלפים. 

 
בפועל ממדידה שנערכה בסיור עלה שגודל השטח שהוגדר ע"י העוררת כמשמש למעבדה הוא כ  .12

(. במסגרתו הונח שולחן ועליו היו מכונות, אשר נדרשו לעבור תיקון או 8.9*8.73מ"ר ) 78 –

 התאמה לתקן הישראלי, בטרם שיווקן ומכירתן.

 
זאת ועוד; נצפו במקום קרטונים סגורים אשר נמסר כי הם מכילים מכונות קפה אשר צריכות  .13

מכרים ע"י העוררת, אשר לדברי לעבור הליך התאמה לתקן הישראלי, וקרטונים עם מוצרים שנ

 מנכ"ל העוררת לא זקוקים להתאמה כלשהי. 

 

אין קיר צמוד משותף עם הנכס ברחוב מעלה   –, אור יהודה  11לנכס הנוסף ברחוב מעלה החומה   .14

. בקומת הקרקע שלו ישנם קרטונים של מוצרים הנמכרים ע"י העוררת, ובגלריה נמצא 9החומה  

 הארכיב של החברה.
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סיווג נכסים לצורך חיוב בארנונה צריך שייעשה לפי המנחה בדיני הארנונה הוא שהעיקרון  .15

על פי השימוש העיקרי יש לסווג את כלל הנכס, כאשר ה"טפל השימוש העיקרי שנעשה בנכס. 

 הולך אחרי העיקר".

 
הפסיקה קבעה כי במקרים מסוימים ניתן לחרוג מהכלל "הולך הטפל אחר העיקר" ולפצל את  .16

 רך סיווג שונה בארנונה. הנכס לצו

 

נדונה  09.02.2003רובינשטיין נ' עיריית ראשל"צ מיום  –אחוזת ראשונים  7975/98בע"א  .17

סוגיית הגדרת נכס כמתקן רב תכליתי ופיצולו לצורך סיווג שונה בארנונה. בין היתר נאמר שם  

 עיקרית.כי אין לפצל נכס המקיים מהות אחת, לנתחים קטנים טפלים ושוליים למהות ה

 
 המבחנים הנדרשים לשאלה אם יש מקום לפצל את הנכס לצורך סיווג שונה בארנונה הם:  .18

 
ידות בנכס, מדובר במתקן רב תכליתי ככל שמתקיימת זיקה בין היח – מבחן הזיקה .א

וככל שהשימושים מגוונים ונעדרי זיקה הדדית, גדלה ההסתברות שכל יחידה תקבל 

 סיווג שונה. 

האם השימוש בחלק הנדון הכרחי למימוש תכליתו של העסק? ככל   –  מבחן ההכרחיות .ב

  שהשימוש הינו עצמאי ואינו תלוי ביתר השימושים תיווצר יחידת שומה נפרדת.

 
 המבחנים הללו אינם רשימה סגורה. .19

 
בנכסים המשמשים את העוררת, נשוא הערר, כעולה אף מהסיור נשערך בשטח, מבוצעות  .20

פעולות מגוונות, ישנם משרדים, חדרי הדרכה, חדרי ישיבות, שטחי אחסנה ושטח המשמש 

 י . התאמה של מכשירים לתקן הישראל –כמעבדה לתיקון מכשירים ו/או "גיור מכשירים" 

 
ואולם מיישום המבחנים שנקבעו בפסיקה אל מול חלקי הנכס המשמש את העוררת, כפי שנחזו  .21

בסיור, מגיעים אנו למסקנה כי קיימת זיקה בין כלל היחידות בנכסים, וכל יחידה הכרחית 

יבוא ושיווק תנורים ומכונות קפה, ובהתאם לכך  -למימוש התכלית של העסק שהוא מסחר 

 יב בסיווג של מסחר, שירותים ומחסנים.    סיווג אותו המש

 
בעניין המועצה האזורית  980/04לעע"ם בשולי הדברים נציין עוד כי אשר להפניית העוררת  .22

 204940000, לחיזוק טענתה לפיה יש לסווג את הנכס שמספרו  חבל יבנה נגד אשדוד בונדד בע"מ

כבית מלאכה, נאמר כי יש מקום לאבחן בין המקרים. בעניין אשדוד בונדד בע"מ המפעל העסיק 

 עובדים בפעילות תעשייתית, ואילו לא כך המצב אצל העוררת.  300 –כ 

 
יום מיום   ₪30 וזאת תוך    1,000נדחה. העוררת תשא בהוצאות המשיב בסך של  הערר  סוף דבר,   .23

 קבלת ההחלטה.

 
יום ממועד  45החלטה זו ניתנת לערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז ת"א בתוך  .24

 המצאת ההחלטה.

 



5 
 

המזכירות תמסור עותק ההחלטה לצדדים או תמציא   בהעדר הצדדים.  10.04.2022ניתנה היום   .25

 להם בדואר רשום. 

 

ת, המזכירות תדאג לפרסום החלטה זו באתר האינטרנט של )ג( לתקנו20בהתאם לתקנה  .26

 הרשות המקומית. 

 
 
 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 צבי צימבר

חברת ועדת ערר לענייני ארנונה 

 אור יהודה

 אלי שופן

חברת ועדת ערר לענייני ארנונה 

 אור יהודה

 איילת עטר, עו"ד

 ועדת ערר לענייני ארנונהיו"ר 

 אור יהודה 

 

 


