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עעמ 2849/07

בבית המשפט העליו בשבתו כבית משפט לערעורי בעניני מינהליי
עע" 2849/07
בפני:

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה
כבוד השופטת ע' ארבל
כבוד השופט א' רובינשטיי

המערערת:

עיריית תל אביביפו
נגד

המשיבה:

אנרג'י מכו כושר ובריאות בע"מ
ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני! מינהליי!
תלאביב מיו!  14.12.06בעת"מ ] 2807/05פורס! בנבו[,
שנית על ידי כבוד השופט ע' מודריק

)(23.2.09

תארי* הישיבה:

כ"ט בשבט תשס"ט

בש! המערערת:

עו"ד י' שרביט

בש! המשיבה:

עו"ד ד' דורו ,עו"ד ל' בלומנפלד

בש! היועמ"ש:

עו"ד י' גנסי

ספרות:
י' זמיר ,הסמכות המינהלית )תשנ"ו(
ב' ברכה ,משפט מינהלי
לפסקדי במנהלי ) :(14122006עתמ  2807/05אנרג'י מועדו כושר ובריאות נ' עיריית תלאביב שופטי':
עודד מודריק ,עו"ד :ד דורו ,ליהי בלומנפלד ,דנה רייס

מינירציו:
* ביהמ"ש ביטל את החלטת ביהמ"ש המחוזי בשאלת פרשנותו של אישור חריג שנית לעיריית ת"א
להעלאת ארנונה .נקבע כי החלטת ביהמ"ש המחוזי מתעלמת מהתכלית שעמדה בבסיס החלטת
המועצה ואישור השרי' ועניינה הרפורמה בסיווגי נכסי'.
* רשויות מקומיות – ארנונה – שיעורה
* פרשנות – די – פרשנות תכליתית
.
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עעמ 2849/07

ערעור בשאלת פרשנותו של אישור חריג שנית לעיריית ת"א בנוגע להעלאת בארנונה.
.
בית המשפט העליו קיבל בדעת רוב את הערעור )מפי השופטת ארבל ובהסכמת השופטי' פרוקצ'יה
ורובינשטיי( ופסק כי:
החלטת המועצה על שני חלקיה ,משנה את הדי הקיי' בנוגע לסיווגי נכסי' ולגובה הארנונה .בנוס,-
החלטת המועצה היא בעלת תחולה כללית ואינה מוגבלת לאינדיבידואל ספציפי ברשות המקומית .שני
מאפייני' אלה מקרבי' את החלטת המועצה לגדרי כללי הפרשנות הנהוגי' בעניינה של חקיקת משנה,
אשר תפורש על פי כללי פרשנות החקיקה הנהוגי' בשיטתנו .באשר לאישור החריג אשר נית עלידי
השרי' ,פרשנותו של זה כרוכה במידת מה בפרשנות שיש לית להחלטת המועצה .בפרשנות החלטה
מעי זו יינת משקל לשיקול הדעת של מפעילי הסמכות .כש' שטענו המערערי' ,דר .הפרשנות שבה
היל .בית המשפט המחוזי נושאת עמה מספר קשיי' .הקושי הראשו טמו בכ .שבפרשנותו נמנע בית
המשפט לחלוטי מלהתייחס לנדב .הראשו בהחלטת המועצה ,הוא הרפורמה בסיווגי הנכסי' שנועדה
לפשט ולייעל את צו הארנונה העירוני ,והשלי .את כל יהבו על החלטתה השנייה של המועצה הדנה
בהעלאת הארנונה הרוחבית .כ .עשה בית המשפט ה בפרשו את החלטת המועצה ,ה בפרשו את
האישור החריג שנית למערערת עלידי השרי' .קביעה זו אינה עולה בקנה אחד ע' לשו ההחלטה
ולא ע' תכליתה .ג' א' בגדר מתח' האפשרויות הלשוניות נית היה לכלול את האפשרות שייחס
להחלטת המועצה בית המשפט המחוזי ,קרי שמגבלת ה 10%מתייחסת להעלאה הרוחבית בת ה
 ,2.12%פרשנות זו אינה נתמכת עלידי התכלית הסובייקטיבית שעמדה ביסוד הוספתה של מגבלה זו.
ברי כי כדי שרפורמה זו ,אשר נועדה להיות רק שלב ראשו מתו .רפורמה רחבה יותר ,תהיה
אפקטיבית ,יש להשלימה בתו .פרק זמ מתקבל על הדעת .העלאה של  0.21%בכל שנה ,כקביעתו של
בית המשפט המחוזי ,תביא לכ .שהשלמת שלב זה של הרפורמה תיעשה כעבור עשרות רבות של
שני' ,דבר שיהיה בו כדי לעקר מתוכ את החלטת המועצה ולסכל את מימוש תכליתה .במקרה שבו
נית אישור לבקשת המערערת שנועדה לאשר עריכת רפורמה בסיווגי הנכסי' שעל בסיס' נקבעת
הארנונה העירונית ,חזקה כי האישור נועד להתיר למערערת להגשי' את המטרה שבה חפצה בהגשת
הבקשה.

פסק די

השופטת ע ' ארבל :

הצדדי' בערעור זה נחלקו בשאלת פרשנותו הנכונה של אישור חריג שנית
למערערת על ידי שר האוצר ושר הפני' ) להל  :השרי ( בנוגע לאופי וגובה הארנונה
שבסמכותה להטיל בשני' הרלוונטיות לערעור  .בהמלצת בית המשפט  ,ניאותה
המשיבה לקבל את הפרשנות שהציעה המערערת ואשר על כ  ,הוסכ' כי בית המשפט
יקבל את הערעור  .לאור השלכות הרוחב של הסוגיה  ,והצור .להבהיר מהי הפרשנות
הנכונה של האישור האמו ר  ,החלטנו להרחיב מעט בשאלות הפרשניות שהתעוררו
בערעור תו .התייחסות לפסק הדי שנית בבית המשפט שלדיו .
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הרקע העובדתי

בחודש נובמבר  2000נתקבלו במועצת עיריית תל אביב יפו ) להל  :המועצה(
.1
שתי החלטות העוסקות במיסוי העירוני שהיא גובה מתושביה  .ההחלטה הראשונה
נש אה אופי של רפורמה ועניינה עריכת שינוי מבני בסיווגי הנכסי' שעל בסיס' נקבע
גובה הארנונה העירונית  ,דבר שיביא להעלאת תעריפי הארנונה של נכסי' מסוימי' ,
ולהורדת תעריפי הארנונה של נכסי' אחרי' ) להל  :הרפורמה ( .לדברי המערערת  ,נבע
הצור .ברפורמה מ המצב הבלתי האפשרי ש אפיי את צו הארנונה שלה  ,אשר "צבר "
במאה שנות קיומה של העיר  29,000 ,תעריפי ארנונה שוני' לנכסי' המצויי' בעיר  .על
רקע זה נועדה הרפורמה לפישוט צו הארנונה ולהפיכתו לנגיש  ,בהיר ומודרני ,
באמצעות ביטול כ  6000תעריפי' בשלב הראשו  .יצוי  ,כי מכוח תקנה  9לתקנות
ההסדרי' במשק המדינה ) ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת  , ( 2000תש " ס
 ) 2000להל  :תקנות הארנונה (  ,נדרש אישור השרי' לביצוע רפורמה מעי זו  .ההחלטה
השנייה שקיבלה המועצה  ,כמו ג' מספר עיר יות נוספות  ,התייחסה לשנת ,2001
ובמסגרתה הוחלט על העלאה רוחבית של כל תעריפי הארנונה ביחס לכל הנכסי' בעיר
בשיעור אחיד של  ) 3.4%להל  :ההחלטה השנייה של המועצה ( .מטרתו של מהל .זה
הייתה  ,לדברי המערערת ,לכסות את הגירעו התקציבי שנוצר בתקציבה בשנת 2001
באמצעות הגד לת הכנסותיה מגביית ארנונה  .במסגרת החלטתה השנייה של המועצה
נקבע כי במידה וההעלאה בשיעור של  3.4%לא תאושר ב חוק ההסדרי' במשק המדינה
) תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלי ת לשנת הכספי' ,( 2001
התשס "א  ) 2001להל  :חוק ההסדרי  , (2001תגיש המערערת בקשה לשרי' לאישור
העלאה חריגה בצו הארנונה עד לשיעור של  , 3.4%זאת מכוח תקנה ) 9א ( לתקנות
הארנונה  .בסעי 3 -שבא בהמש .לשתי ההחלטות נקבע כי
"ביישו' צו הארנונה יבוצעו :
א  .העלאה חריגה של ת עריפי הארנונה בגי השינויי'
המבניי' בצו הארנונה לשנת  , 2001בשיעור של עד 10%
) כאשר יתרת ההעלאה הנדרשת תיעשה בשיעור של עד
 10%לשנה בשני' הבאות עד ליישו' מלוא
ההמלצות()(...
ב  .הפחתה של תעריפי הארנונה בגי השינויי' המבניי'
בצו הארנונה לשנת  2001תבוצע במלואה בשנת " 2001
) סעיפי' א ' ו ב ' ,להל  :מגבלת ה.( 10%
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עיריית תל אביביפו נ' אנרג'י מכו כושר ובריאות בע"מ

חוק ההסדרי'  2001שהתפרס' באפריל אותה שנה  ,קבע בסעי) 2 -א ( לו

תוספת לשיעור הארנונה לשנת  2001בס .של  , 1.25%וחייב בשל כ .את המערערת
לפנות בבקשה לשרי' לאישור חריג של העלאה נוספת בשיעור של  2.12%על מנת
להגיע ל גובה ההעלאה שאושר במועצה  ,זאת לצד הצור .באישור השרי' לביצוע
הרפורמה שנדרש ממילא  .אישור חריג כאמור אמנ' נית למערערת בחודש אוקטובר
 , 2001א .זה הותנה בסעי 3 -לאישור בזו הלשו
" א  .בשנת הכספי'  2001לא תוטל ולא תופחת ארנונה
כללית על נכס בשיעור העולה  10%מעל הסכו'
שרשאית הייתה העירייה להעלות או להפחית ללא היתר
זה )(...
ב  .משנת הכספי'  2002ואיל .לא תוטל ולא תופחת
ארנונה כללית על נכס כעולה מהיתר זה  ,אלא בשיעור
שאינו עולה ואינו פוחת על  10%בכל שנה מעל הסכו'
שרשאית תהיה העירייה להעלות באותה שנה ללא היתר
זה ".
חלק זה של האישור החריג עמד ביסוד העתירה שהגישה המשיבה  ,חברה
המנהלת מכוני כושר ובריאות המצויה כיו' בפרוק מרצו  ,אשר החזיקה בתקופה
הרלוונטית בנכס המצוי במחס ברחוב אחד הע' בתל אביב  .הפרשנות שהציעה
המשיבה בעתירתה  ,כמו ג' לפנינו  ,גרסה כי התיבה " הסכו' שרשאית הייתה העירייה
להעלות או להפחית ללא היתר זה " מתייחסת לשיעור ההעלאה שנקבע בחוק ההסדרי'
 , 2001קרי  . 1.25%משכ , .סברה המשיבה ששיעור ההעלאה המקסימאלי שרשאית
הייתה העירייה לבצע עמד על צירו -שיעור ההעלאה לפי חוק ההסדרי'  2001ו 10%
מסכו' זה  ,משמע  . 1.25%+0.125% =1.37%פרש נות זו התבססה על ניתוח הלשו
והתכלית של ההיתר החריג ובעיקר על הסברה כי יישו' מלא של האישור החריג שנית
להעלאה של  2.12%בשנת  2001נוגד את דיני ההקפאה העומדי' ביסוד המגבלות
המוטלות על רשות המבקשת להעלות את גובה הארנונה המוטלת על תושביה  .מ הצד
האחר פירשו המע רערת והיוע 4המשפטי לממשלה את התיבה " הסכו' שרשאית הייתה
העירייה להעלות או להפחית ללא היתר זה " כסכו' הארנונה הכללית לשנת 2000
ושיעור ההעלאה לפי חוק ההסדרי'  ( 100%+1.25% =101.25% ) 2001שבתוספת
 10%מסכו' זה )  ( 10.125%מסתכמי' לכדי העלאה מרבית בשיעור של  11.37%ב שנת
 . 2001על רקע המחלוקת בי הצדדי' בשאלה זו  ,הגישה המשיבה עתירה לבית המשפט
לענייני' מינהליי' .
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פרשנות בית המשפט קמא להחלטת המועצה ולאישור החריג של השרי

.3

ניתוחו של בית המשפט המחוזי בתל אביב ) כב ' השופט ע ' מודריק ( כלל

שלושה נדבכי'  :בשלב הראשו פסק בית ה משפט כי בהתא' לאישור החריג הייתה
המערערת רשאית להעלות את שיעור הארנונה המוטל על נכסי המשיבה בגובה של
 , 3.4%שחושב בדר .של הוספת  2.12%שהותרו באישור החריג לסכו' שהגיע כדי
בשנת  2000בתוספת ההעלאה של  1.25%ממנו  ,כש' שאושר בחוק ההסדרי' .2001
במספרי'  ,תו .הנחת סכו' מוצא של :100
1.0212 x (1.0125 x 100)=103.396= ~103.4

בשלב השני ניתח בית המשפט את סעי) 3 -א ( לאישור החריג וקבע כי מגבלת
ה  10%שנקבעה באישור נוגעת לס .הכולל של העלאות והפחתות של ארנונה ואי
עניינה העלאה או הפחתה של ארנונה לגבי נכס ספציפי  .לאור מסקנה ז ו  ,פסק בית
המשפט כי בהינת שהס .הכולל של העלאות יקזז את הס .הכולל של הפחתות באופ
שבסופו של דבר לא תהיה עליה בשיעור הכולל של הארנונה של יותר מ  10%מ
הסכו' שנית היה להעלות או להפחית ללא האישור החריג  ,אי מניעה כי המערערת
תעלה את סכו' הארנונה השנתי בשיעור של . 3.4%
בשלב השלישי והאחרו פנה בית המשפט לניתוח החלטתה השנייה של
המועצה  ,ועמד על מגבלת ה  10%שנקבעה בסעי) 3 -א ( להחלטה  .בעניי זה קבע בית
המשפט כי המגבלה האמורה כובלת את יכולתה של המערערת להעלות את שיעור
הארנונה לנכס ספציפי לכדי  10%משיעור התוספת החריגה המותרת  .במסגרת זו  ,קבע
בית המשפט כי היות שהתוספת החריגה שאושרה למערערת עומדת על ,2.12%
מוגבלת העירייה להעלאה של עד  10%מתוספת זו  ,קרי  , 0.21%מעבר להעלאה בגובה
 1.25%שאושרה בחוק ההסדרי'  , 2001ובס .הכל  .1.46%במספרי'  ,תו .הנחת סכו'
מוצא של :100
1.00212 x (1.0125 x 100)= ~101.46

את ניתוחו זה השתית בית המשפט על השקפתו באשר לתכלית' של דיני
ההקפאה שעמדו ברקע האישור  ,לפיה אי זה סביר כי אושרה העלאה של היטלי
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הארנונה " בשיעור הגבוה פי  "( 1000% ) 10מזה שהמחוקק מצא כי משק -הגנה מספקת
למדיניות האינפלאציה של הממשלה.

דיו
המסגרת הנורמטיבית

כדי שרשות מקומית תוכל לבצע את חובותיה ולממש את הסמכויות והתפקידי'
.4
המוטלי' עליה  ,היא זקוקה למימו  .מימו זה בא לרשות באמצעות הטלת תשלומי
חובה שוני'  ,ובכלל זה ארנונות  ,אגרות והיטלי'  ,כמו ג' ממענקי' הניתני' לה על ידי
אוצר המדינ ה ) ראו אליהו וינגורד דיני רשויות מקומיות  ) ( 1998 ) 537להל  :וינוגרד ((.
אי חולק בדבר ההצדקה שבהטלת ארנונה  ,שיסודה בשירותי' המסופקי' לתושבי'
החיי' ברשות  ,כדוגמת פינוי אשפה  ,ניקיו  ,תאורה וכיו " ב  ,אשר לאור אופיי' כמוצר
ציבורי  ,נדרשת יד ציבורית לצור .ביצוע' ) ראו עע " מ  980 /04המועצה האזורית חבל

יבנה נ' אשדוד בונדד בע"מ ,סעי 6 -לפסק הדי ) לא פורס' ] ,פורס! בנבו[ (1.9.05 ,
) להל  :עניי חבל יבנה ( ; רע " א  10643 /02חבס ח.צ .פיתוח ) (1993בע"מ נ' עיריית

הרצליה ] ,פורס! בנבו[  ,סעי 11 -לפסק דיני ) להל  :עניי חבס (( .ע' זאת  ,עקרו חוקיות
המינהל מורה כי רשות מקומית רשאית להטיל א .את אות' תשלומי חובה אשר ניתנה
לה סמכות מפורשת להטיל' בחוק או בהסדרי' שנקבעו לפיו ) ראו בג " צ 1640 /95
אילנות הקריה ) ישראל ( בע " מ נ ' ראש עיריית חולו  ,פ " ד מט)  ; ( 1996 ) 582 ( 5וינוגרד ,
בעמ ' .(537
.5

המקור הכללי של סמכות הטלת הארנונה בענייננו מצוי בסעי )8 -א ( ל חוק

ההסדרי' במשק המדינה ) תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (  ,התשנ " ג  ) 1992להל:
חוק ההסדרי  , ( 1992הקובע את סמכותה של הרשות המקומית להטיל ארנונה כללית על
הנכסי' שבתחומה שאינ' א דמת בניי  .סעיפי'  ) 8ב( ו  ) 9א ( לחוק ההסדרי' 1992
מקני' לשרי' סמכות לקבוע כללי' לגבי  ,בי היתר  ,סוגי' וסיווגי' של נכסי' לעניי
הטלת ארנונה  ,וכ לגבי סכומי ארנונה מזעריי' ומרביי' שהרשות המקומית מוסמכת
להטיל  .בכ , .מוכפפת סמכותה של הרשות המקומית להטיל ארנונה לכ ללי' שייקבעו
על ידי השרי'  .סעי ) 9 -ב( לחוק ההסדרי'  1992קובע את שיעור הארנונה הכללית על
נכסי' כסכו' שהגיע כדי בשנת הכספי' הקודמת בלא הנחות ) א' ניתנו( בתוספת
שיעור העדכו שנקבע לגבי אותה שנה  ,ובלבד שהסכו' אינו עולה על הסכו' המרבי
6
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

C:\Users\yaron\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\3PRCXDLG\07028490-b11[1].doc

עיריית תל אביביפו נ' אנרג'י מכו כושר ובריאות בע"מ

עעמ 2849/07

או נופל מ הסכו' המזערי שנק בע בתקנות  .שיעור העדכו בשנת  2001עמד כאמור על
) 1.25%סעי ) 2 -א( לחוק ההסדרי'  .( 2001סעי) 9 -ב ()  ( 2לחוק ההסדרי'  1992מתיר
לרשות המקומית להטיל ארנונה שלא בהתא' לכלל זה  ,א' קיבלה על כ .אישור מאת
השרי'  .ואמנ'  ,בהתא' לסמכות זו הותקנה  ,בי השאר  ,תקנה  ) 9א()  ( 2לתקנ ות
הארנונה  ,הדנה באפשרות מת אישור חריג למועצה מטע' השרי'  ,וקובעת את סמכות
המועצה להטיל ארנונה בשיעור שונה מזה שנקבע בתקנות " באישור שר הפני' ושר
האוצר או מי שה' הסמיכו לכ , .בנכס שאינו מבנה מגורי' ".
המגבלות השונות שהוטלו על הרשות המקומית בקביעת תעריפי הא רנונה
והקריטריוני' שנקבעו לה'  ,נובעי' ממדיניות שהתוותה על ידי המחוקק במה שזכה
לכינוי " דיני ההקפאה " .מדיניות זו נועדה להגביל את נוהג של רשויות מקומיות
להקטי את גירעונ התקציבי באמצעות העלאה מאסיבית של שיעורי הארנונה שה
גובות  ,ובה בעת לתת הנחות משמעותיות בחיובי הארנונה  ,כל זאת בלא ששיקול דעת
הונחה על ידי אי אלו קריטריוני' ) עניי חבס  ,סעי 11 -לפסק דיני ; עניי חבל יבנה,
סעי 8 -לפסק הדי ; ע " א  8838/00גולדהמר נ' עירית חיפה  ,סעי 9 -לפסק דיני
)  ) ( 20.9.06להל  :עניי גולדהמר ( ; רע " א  37 8 4 /00שק' בע " מ נ ' מועצת עירית חיפה,
פ " ד נז )  ; 490  488 , 481 ( 2רע " א  11304 /03כרטיסי אשראי לישראל בע"מ נ' עירית
חיפה ] ,פורס! בנבו[  ,סעי 10 -לפסק הד י  .(( 28.12.05ביסוד דיני ההקפאה עמדו איפוא
שתי תכליות מרכזיות  :האחת  ,ייצוב המשק על ידי מניעת העלאת תעריפי' שיש בה
כדי להשפיע באופ שלילי על מדד המחירי' לצרכ ; השנייה  ,מניעת הפחתת ארנונה
בלתי מבוקרת שעלולה להביא לגירעו בתקציב הרשות ) ראו עע " מ  1242 /05אולמי
מצפור נו( האג בע"מ נ' עירית טבריה ,סעי 14 -לפסק דינה של השופטת נאור ) לא
פורס' ] ,פורס! בנבו[  .(( 18.11.08 ,את תכלית' של דיני ההקפאה יש לראות כתכלית
כללית הניצבת מאחורי כל חיקוק שעניינו גב יית ארנונה .
בהתא' לדי זה הוגשה בקשת המערערת מ השרי' לאישור הרפורמה והתוספת
החריגה לשנת  . 2001בי הצדדי' בענייננו נפלה מחלוקת פרשנית שנגעה לפרשנות
ההיתר החריג שנית למערערת על ידי השרי' והיק -פריסתו  .למערערת היו טרוניות
ג' נגד הפרשנות שנת בית המשפט להח לטת המועצה בעניי זה  .נעבור עתה  ,איפוא ,
לבחינת של שתי החלטות אלה .
פרשנות החלטת המועצה והאישור החריג כללי
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כיצד יש לפרש את החלטת המועצה והאישור החריג? הא' דינ של החלטות
.6
אלה כדי חוק וראוי לפרש על פי מאפייני פרשנות החקיקה ? או שמא תחולת
המצומצמת  ,ב מישור הזמ ובמישור הגיאוגרפיה  ,מקרבי' אות יותר לטקסטי' שה'
פרי הרצו הפרטי כדוגמת חוזה וצוואה ? ככלל  ,כללי היסוד בפרשנות של טקסט
משפטי  ,אחידי' ה' לכל טקסט הטומ בחובו נורמה משפטית  .כש' שמסביר פרופ'
ברק :
" בעיות היסוד בפרשנות משותפות לכל טקסט משפטי .
תורת ה פרשנות אחת היא  ,והיא חלה ה על טקסט
משפטי חקוק ) חוקה  ,חוק ותקנה ( ה על טקסט משפטי
הלכתי )פסק די( וה על טקסט משפטי " פרטי " ) חוזה
וצוואה ( ) (...הנורמה המשפטית מבוטאת בלשו בני
אד'  ,והבנת משמעותה הלשונית מחייבת את חשיפת
האופציות הלשוניות הטמונות בה  .מעשה חשי פה זה –
קביעת המתח' הלשוני של הטקסט המשפטי אינו
מיוחד לסוג זה או אחר של טקסט משפטי  ,כי א'
משות -לכל הטקסטי' המשפטיי' ) (...דעתי היא  ,כי
מרכיב " התכלית " בפרשנות משות -לכל טקסט משפטי.
אכ  ,כל נורמה משפטית היא נורמה תכליתית ועל כ
טעו הטקסט המעג אותה פירוש על פי תכליתה )(...
ג' קיומו של שיקול דעת שיפוטי במעשה הפרשנות
משות -לכל הטקסטי' המשפטיי' " ) אהרו ברק פרשנות
במשפט חלק ראשו :תורת הפרשנות הכללית 128127
) להל  :ברק (.
ואמנ'  ,כשלעיונו של בית המשפט הגיעו הוראות שניתנו על ידי רשויות
המינהל  ,נקט הוא פעמי' רבות בגישת הפרשנות התכליתית וה' פורשו לא רק לאור
לשונ'  ,אלא ג' לאור מטרותיה' ) ראו למשל בג " צ  215 /81שטרית נ ' שר החקלאות ,
פ " ד לז)  ; ( 1983 ) 487 , 481 ( 3בג " צ  250 /78אביוב נ ' שר החקלאות  ,פ " ד לב ) ,742 ( 3
 ; (1978 ) 746ראו ג' יואב דות הנחיות מינהליות  ) ( 1996 ) 162להל  :דות ((.
חר -כ , .מ האמור לעיל אי להסיק כי קיימת אחידות פרשנית מלאה בי כלל
הנורמות המשפטיות  .לצד בעיות ופתר ונות היסוד המשותפי' ניצבות הבחנות הטמונות
בהבדל בי פרטי הדיני'  ,במעמד' החוקתי ובאופיו של הטקסט  .הבדלי' אלה מובילי'
לשוני ביחסיי' הפנימיי' בי השיקולי' השוני' שבה' יש להתחשב בפרשנות הטקסט,
במשקל הנית לכל אחד מה' ובאיזו ביניה'  .ממשי .פרופ ' ברק ומסביר
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" לא רק שקיי' הבדל מהותי בי טקסט חקוק לבי טקסט
"פרטי "  ,אלא שבמסגרתה של כל קבוצה קיימי' הבדלי'
חשובי'  .אכ  ,לא הרי פירושה של חוקה כהרי פירושו
של חוק  ,ולא הרי פירושו של חוק ספציפי כהרי פירושה
של הקודיפיקציה האזרחית כולה  ,ולא הרי פירושו של
חוזה כהרי פירושה של צוואה  .בצד אחידות שיטת
הפרשנות עומד הייחוד של כל טקסט מתפרש " )ברק ,
בעמ ' .(129
המשקל הנית לשיקולי' הנוגדי' בהקשרי' טקסטואליי' משתני' איפוא על
פי טיבה  ,טבעה ומהותה של הנורמה המתפרשת .
כשמדובר בטקסט שהסמכות לית את ההוראה הקבועה בו הינה מכוח מקור
נורמטיב י גבוה יותר כדוגמת חוק  ,לא יסתפק הפרש א .באמור בטקסט עצמו כי א'
יפרש את הטקסט במדרגה הנורמטיבית הנמוכה יותר ג' לפי תכליותיו ועקרונותיו של
המקור המסמי ) .בג " צ  142 /89תנועת לאו " ר לב אחד ורוח חדשה נ ' יו " ר הכנסת  ,פ " ד
מד ) .(( 1990 ) 551550 , 529 ( 3
.7

מה' העקרונות שיעמדו ביסוד פרשנות ההחלטות שלפנינו ? ראשית החלטת

המועצה  .זה מכבר עמדתי על כ .שבקביעת תעריפי' בצו ארנונה נוהגת הרשות
המקומית כמחוקקת ) עע " '  11641 /04סלע נ' מועצה אזורית גדרות  ,סעי ) 14 -לא
פורס' ] ,פורס! בנבו[  ) ( 17.7.2006 ,להל  :עניי סלע ( ; ראו ג' בר " '  1966 /06המשביר

היש בע"מ )בפירוק( נ' עירית כרמיאל  ,סעי ) 9 -לא פורס' ] ,פורס! בנבו[ .(( 17.2.2008 ,
ואמנ'  ,א -שקיי' קושי למתוח קווי' ברורי' בי סוגי ההחלטות השונות המתקבלות
על ידי הרשות המינהלית ) ע " פ  74/58היוע 4המשפטי נ ' הורנשטיי  ,פ " ד יד ) ,365 ( 1
 , ( 1960 ) 372371נית עדיי לומר  ,כי החלטת המועצה בעניי ארנונה כוללת במהותה
מאפייני' ברורי' של החלטות בנות פועל תחיקתי ) ראו בכלליות ע " פ  213 /86היוע*
המשפטי נ' אלכסנדרובי*' פ " ד  ; ( 1957 ) 695ברו .ברכה משפט מינהלי כר .ראשו 61
)  ) ( 1997להל  :ברכה ((  .כ , .החלטת המועצה על שני חלקיה  ,משנה  ,לאחר שהיא זוכה
לאישור  ,את הדי הקיי' בנוגע לסיווגי נכסי' לצור .ארנונה ולגובה הארנונה הנגבית ,
ולו במסגרת המקו מית  .בנוס , -החלטת המועצה היא בעלת תחולה כללית ואינה
מוגבלת לאינדיבידואל ספציפי ברשות המקומית  .שני מאפייני' אלה מקרבי' את
החלטת המועצה לגדרי כללי הפרשנות הנהוגי' בעניינה של חקיקת משנה  ,אשר
תפורש כידוע על פי כללי פרשנות החקיקה הנהוגי' בשיטתנו ) ראו  :אהרו ברק פרשנות

במשפט חלק שני :פרשנות החקיקה  ; ( 1994 ) 79רע " א  3126 /00מדינת ישראל נ ' א  .ש  .ת.
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ניהול פרוייקטי' וכוח אד' בע " מ  ,פ " ד נז )  , ((2003 ) 241 , 220 ( 3ותו .התאמה
והרמוניה ע' פרשנותו של החוק המס מי . .ע' זאת  ,בפרשנות ההחלטה יינת משקל
להנחה שהרשות המקומית היא המיטיבה להכיר לאשור' את צרכי העיר  ,לדעת מהו
היק -השירותי' שעליה לספק לתושבי' החיי' בתחומה ולחלק את נטל הארנונה בי
החייבי' שהרי " מי כאבות העיר  ,שבתו .עריה' ה' יושבי'  ,יודעי' איזה ענ -מסוגל
לשא ת נטל כבד יותר של הארנונה מאחרי'? " ) דברי מ " מ הנשיא  ,השופט לנדוי ב בג " צ
 345/78ירדניה חברה לביטוח בע " מ נ ' עיריית תל אביב – יפו  ,פ " ד לג ) 121 , 113 ( 1
)  ; ( 1978עניי גולדהמר  ,סעי.( 9 -
באשר לאישור החריג אשר נית על ידי השרי'  ,פרשנותו של זה כרוכה במידת
.8
מה בפר שנות שיש לית להחלטת המועצה  .אכ  ,התנאי' שנקבעו בסעי 3 -לאישור
החריג חולקי' דמיו ע' אלו שנקבעו על ידי המועצה בסעי ) 3 -א( להחלטת המועצה .
יש להניח כי לו רצתה העירייה לקבוע תנאי' בעלי אופי שונה היה מצוי הדבר
במפורש בהחלטתה ולא מותר לחסדי הפרשנות  .כ .או כ , .ע ל פי ההבחנה המסורתית
בי סוגי הסמכויות המוקנות לרשות  ,מהווה החלטה על מת אישור חריג המגשימה את
סמכות השרי' לפקח על החלטות הרשות המקומית  ,סמכות בעלת אופי ביצועי ) ראו
ברכה  ,בעמ '  .( 7271בפרשנות החלטה מעי זו יינת משקל לשיקול הדעת של מפעילי
הסמכות  ,כמי שנהני ' מניסיו מעשי בהפעלת הסמכות  ,מודעי' למסגרת המשאבי'
העומדת לרשות'  ,בקיאי' בתוצאותיה והשפעותיה של ההחלטה ולעיתי' א -מחזיקי'
במומחיות מיוחדת הנוגעת לה ) יצחק זמיר הסמכות המינהלית  ) ( 1996 ) 145להל:
זמיר ((.
מ הכלל אל הפרט

כש' שטענו המערערת והיוע 4המשפטי לממשלה  ,דר .הפרשנות שבה היל.
.9
בית המשפט המחוזי נושאת עמה מספר קשיי'  .הקושי הראשו טמו בכ .שבפרשנותו
נמנע בית המשפט לחלוטי מלהתייחס לנדב .הראשו בהחלטת המועצה  ,הוא
הרפורמה בסיווגי הנ כסי' שנועדה לפשט ולייעל את צו הארנונה העירוני  ,והשלי .את
כל יהבו על החלטתה השנייה של המועצה הדנה בהעלאת הארנונה הרוחבית  .כ .עשה
בית המשפט ה בפרשו את החלטת המועצה  ,ה בפרשו את האישור החריג שנית
למערערת על ידי השרי'  .לפיכ , .לפי קביעת בית המשפט בנוגע להחלטת המועצה ,
מגבלת ה  10%שנקבעה בסעי 3 -להחלטת המועצה נוגעת להעלאה הרוחבית החריגה
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שנקבעה בהחלטה השנייה  ,כ .ש  2.12%מתוכה אשר אושרו באישור החריג  ,ייושמו
בשיעורי' של  10%לכל היותר בכל שנה .
 . 10נדמה שצודקי' המערערת והיוע 4המשפטי לממשלה בטענת' כי קביעה זו
אינה עולה בקנה אחד ע' לשו ההחלטה ולא ע' תכליתה  .ראשית הלשו  .סעי3 -
להחלטת המועצה קובע כי מגבלת ה  10%נוגעת ל " העלאה חריגה של תעריפי הארנונה
בגי השינויי המבניי בצו הארנונה לשנת  ) " 2001ההדגשה הוספה( .התיבה
" השינויי' המבניי' " מצטיירת כמי שמתייחסת לרפורמה  ,שהרי זו מתאפיינת בשינוי
מבני בסיווג תעריפי הארנונה תו .ביטול ומיזוג הגדרות וקטגוריות שונות  ,זאת לעומת
החלטתה השנייה של המועצה  ,שעניינה העלאה רוחבית של הארנונה לכל סוגי הנכסי'
במטרה להתגבר על גירעו נקודתי בתקציב הרשות  .מסקנה זו נתמכת ג' על ידי
מקורות חיצוניי' שוני' כדוגמת חוברת דברי ההסבר שניתנה למשתתפי הדיו
במועצה  ,במסגרתה הועמדה מגבלת ה  10%בזיקה ובסמיכות להחלטות הנוגעות
לרפורמה ; והבקשה לאישור חריג שהוגשה לשרי'  ,אשר תיארה את החלטת המועצה
" לבצע את השינויי' המופיעי' בצו הארנונה באופ הדרגתי ולפיכ .עליה  /הפחתה של
החיוב הוגבלה ללא יותר מ  10%ריאלית בכל שנה " בזיקה לכ .ש " מועצת העיר תל
אביב יפו אישרה רפורמה בצו הארנונה לשנת  2001כשלב נוס -לרפורמה בה התחלנו
בשנת ." 2000
ג' א' בגדר מתח' האפשרויות הלשוניות נית היה לכלול את האפשרות שייחס
להחלטת המועצה בית המשפט המחוזי  ,קרי שמגבלת ה  10%מתייחסת להעלאה
הרוחבית בת ה  , 2.12%פרשנות זו אינה נתמכת על ידי התכלית הסובייקטיבית שעמדה
ביסוד הוספתה של מגבלה זו  .תכלית זו הוסברה במסגרת טענות המערערת בהלי.
קוד' ) ראו ב ג "צ  7712 /04וינברג נ' עיריית תלאביב – יפו ) לא פורס' ] ,פורס! בנבו[ ,
 ) ( 13.7.06להל  :עניי וינברג ((  ,כמי שנועדה "למנוע שינוי קיצוני בתעריפי' " כתוצאה
מ הרפורמה )סעי 6 -לפסק הדי ( .מתכלית זו מתחייב הקישור שבי מגבלת ה 10%
לבי הרפורמה  ,שהרי כש' שהסבירו המער ערת והיוע 4המשפטי לממשלה  ,וא -עולה
מחוברת דברי ההסבר שהוגשה לחברי המועצה בטר' קבלת ההחלטה  ,במסגרת
הרפורמה יועלו תעריפי הארנונה של כמה מ הנכסי' המצויי' ברשות המקומית
בעשרות אחוזי' ) כ .למשל ביחס ל  7695נכסי' תחול העלאה בשיעור שבי  30%ל
 .( 40%כשלצדו של שיעו ר זה עומדי'  2.12%אשר יועלו במסגרת החלטתה השנייה של
המועצה  ,מתבהר חוסר ההיגיו שבייחוס המגבלה דווקא להחלטה זו .
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 . 11זאת ועוד  .בחינה רחבה יותר של התכלית אשר עמדה ביסוד הרפורמה כולה
מוסיפה קורטוב נוס -של ביסוס לטענה כי מגבלת ה  10%כוונה לרפורמה .בטענותיה
בע רעור הסבירה המערערת את תכליתה של הרפורמה כ " פישוטו של צו הארנונה ,
צמצו' מספר וסוגי הנכסי'  ,תיקו עיוותי' שהשתרשו במהל .השני'  ,וחלוקת נטל
הארנונה בצורה שוויונית יותר " .ברי כי כדי שרפורמה זו  ,אשר נועדה להיות רק שלב
ראשו מתו .רפורמה רחבה יותר  ,תהיה אפקטיבית  ,יש להשלימה בתו .פרק זמ
מתקבל על הדעת  .העלאה של  0.21%בכל שנה  ,כקביעתו של בית המשפט המחוזי ,
תביא לכ .שהשלמת שלב זה של הרפורמה תיעשה כעבור עשרות רבות של שני'  ,דבר
שיהיה בו כדי לעקר מתוכ את החלטת המועצה ולסכל את מימוש תכליתה  .הפרשנות
האמורה מאפשרת הגשמתה של הרפורמה אשר תשפר את השירות לאזרח ובכ .מהווה
היא תכלית ראויה  ,ויישומה ההדרגתי מאז באופ מידתי בי הצור .בשינוי לרצו שלא
להסב נזק כבד לנישומי' בעיר תל אביב .
הנה כי כ  ,הפרשנות שניתנה להחלטת המועצה על ידי בית המשפט אינה
מתיישבת ע' לשו ההחלטה ולא ע' תכליתה ועל כ שגויה היא .
מהחלטת המועצה נעבור לאישור החריג  .השרי' התנו את האישור החריג
. 12
שנתנו למערערת בכ .ש " בשנת  2001לא תוטל ארנונה כללית על נכס בשיעור העולה
על  10%מעל הסכו' שרשאית הייתה העירייה להעלות או להפחית ללא היתר זה " ,
ובכ .ש " משנת הכספי'  2002וא יל .לא תוטל ולא תופחת ארנונה כללית על נכס כעולה
מהיתר זה  ,אלא בשיעור שאינו עולה ואינו פוחת על  10%בכל שנה מעל הסכו'
שרשאית תהיה העירייה להעלות באותה שנה ללא היתר זה " .כבר בתחילה נית לקבוע
כי האפשרות שנקבעה על ידי בית המשפט אינה יכולה להתקבל  ,שכ זו מתייחס ת א.
לרכיב השני בהחלטת המועצה אשר לו נתבקש אישור  ,ומתעלמת מרכיב הרפורמה  .כפי
שהוסבר  ,בקשת המערערת לאישור חריג התייחסה מפורשות לרכיב הרפורמה ומכא
שהאפשרות לפרש את האישור החריג כ .שלא יכלול כל התייחסות לנקודה זו  ,מוקשה
היא  .יתרה מכ , .פרשנות כזו שבה נקט בית המשפט  ,לפיה את המגבלה שנקבעה
באישור החריג יש לראות כחלה על הס .הכולל של העלאות והפחתות של ארנונה ולא
על העלאה או הפחתה של ארנונה לגבי נכס ספציפי  ,עשויה להסב נזק בלתי מידתי
לנישומי' מסוימי' אשר מלוא גובה העלאת הארנונה יוטל עליה' בשנה אחת  .בכ,.
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יעמוד האישור בניגוד לתכלית שעמדה ביסוד החלטת המועצה שהביא לבקשת
האישור  ,להעלות את גובה הארנונה באופ מתו והדרגתי .
נותרנו ע' פרשנות המערערת והיוע 4המשפטי לממשלה לאישור החריג מחד
. 13
גיסא  ,ופרשנות המשיבה מאיד .גיסא  .הצדדי' נחלקו בי האפשרות לראות ב " סכו'
שרשאית העירייה להעלות או להפחית ללא היתר זה " את שיעור ההעלאה לבדו
) ( 1.25%לבי האפשרות לראות בו את צירו -שיעור סכו' הבסיס ) משנת  2000אשר
יוגדר כ "  (" 100ושיעור ההעלאה  .כש' שהוסבר  ,הציעו המערערת ונציגת היוע4
המשפטי לממשלה כי נקרא את התיבה האמורה כמכוונת לסכו' הארנונה המעו דכ
שרשאית הייתה העירייה לגבות ללא ההיתר  ,הכולל בתוכו את התוספת בת ה ,1.25%
ואילו המשיבה טענה ) בטר' הסכמתה( כי " הסכו' שרשאית הייתה העירייה להעלות או
להפחית " מתייחס לסכו' ההעלאה ותו לא  ,הוא ה  1.25%שאושרו במסגרת התוספת
הסטאטוטורית .
נדמה כי שתי ההצעות אינ  תואמות באופ מלא את לשו הטקסט  :מ הצד
האחד  ,התוספת הסטאטוטורית שנקבעה בחוק ההסדרי' אינה משו' העלאה של
הארנונה העירונית  ,כאמור באישור )" להעלות או להפחית "(  ,כי א' עדכו שנתי של
סכו' הארנונה  .בנוס , -הלשו מתייחסת ל "סכו' " ההעלאה  ,ואילו הצעת המשיבה
עניינה בש יעורה  .מ הצד השני  ,השימוש במילי' " להעלות או להפחית " שעניינ' עצ'
השינוי בסכו' הארנונה אינו בהכרח מרמז על השלב הסופי  ,קרי על הסכו' המעודכ
הכולל את התוספת  ,כש' שהציעה המערערת )  , ( 101.25%כי א' על שלב העדכו
עצמו  ,כהצעת המשיבה )  .(1.25%ע' זאת  ,נראה כי לשתי ההצעות קיי' עיגו בלשו
ההיתר  ,במיוחד על רקע נוסחו העמו' והבלתי ממוקד  .משכ , .כדי להכריע בי
האפשרויות יש לעמוד על התכלית שעמדה בבסיס מת ההיתר ובבסיס קביעת המגבלה
בתוכו .
. 14

ראשית יש לחזור ולומר  ,כי היות שהאישור החריג נית במענה לבקשה

שהוגשה מטע' המערערת  ,על יסוד החלטת המועצה  ,לא נית לנתק בי פרשנות של
שתי ההחלטות ותכליותיה  ,אלא א' קיימת אינדיקציה לכ .שהצדדי' הבינו את מהות
בקשת המערערת באופ שונה  .במילי' אחרות  ,במקרה שבו נית אישור לבקשת
המערערת שנועדה לאשר עריכת רפורמה בסיווגי הנכסי' שעל בסיס' נקבעת האר נונה
העירונית  ,חזקה כי האישור נועד להתיר למערערת להגשי' את המטרה שבה חפצה
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בהגשת הבקשה  .פרשנות שמשמעותה שהמערערת לא תוכל להגשי' את המטרה
שרצתה להגשי'  ,תידחה איפוא  .כזו היא הפרשנות שהוצעה על ידי המשיבה  ,לפיה
בשנת  2001רשאית הייתה המערערת להעלות את חיוב הארנו נה בשיעור של 1.37%
אשר כמו פרשנותו של בית המשפט  ,מוציאה את העוק 4מ היכולת לממש רפורמה
משמעותית תו .פרק זמ סביר  .לצד זה  ,כדי לעמוד על התכלית הסובייקטיבית לה
נועדה החלטת השרי' לית את האישור החריג  ,נית להתבסס על דבריה' של גורמי'
ברשות עצמה  .כזה הוא תצהירו של מר שי וינר  ,ששימש בתקופה הרלוונטית רכז
רשויות מקומיות באג -התקציבי' במשרד האוצר ) להל  :וינר (  ,במסגרתו הסביר כי על
סמ " .עצה משפטית " שקיבל  ,המגבלה שנקבעה באישור המיוחד אישרה " העלאה
בארנונה בשיעור של עד  10%מעל הסכו שרשאית הייתה העירייה לגבות ללא היתר

זה " ) ההדגשה הוספה ( .לאחר מכ חישב וינר את שיעור ההעלאה המקסימאלי בהתא'
לפרשנות האמורה  ,והגיע לכדי ההעלאה מקסימאלית של  , 11.37%כזו שלה טענה
המערערת  .בתצהיר האמור יש כדי להצביע על התכלית הסובייקטיבית שהדריכה את
השרי' במת האישור  ,מה ג' שכפי שהוסבר  ,מ הראוי לי יחס משקל לדר .בה פירשה
רשות מינהלית את הסמכות שניתנה לה  .לצד זה ייאמר כי א -שוינר לא הבהיר מהו
מקור " העצה המשפטית " לה זכה  ,א'  ,כש' שנית להניח  ,הייעו 4לו זכה נית על ידי
היוע 4המשפטי הפועל במשרדו  ,הרי שהוא בעל מעמד מחייב כלפי הגורמי'
המוסמכי' )זמיר  ,בעמ '  , ( 144דבר שיש בו כדי להוסי -למשקל שייחס בית המשפט
לדר .הפעולה שנבחרה על ידי הרשות .
. 15

פרשנות הצדדי' להיתר  ,כמו ג' זו שננקטה על ידי בית המשפט  ,התבססה ג'

על פרשנות תכליתו של המקור הנורמטיבי המסמי .המצוי בסעי 9 -לחוק ההסדרי'
 1992ובסעי ) 2 -א( לחוק ההסדרי'  2001המהווי' נדב .מתו .דיני ההקפאה  .בית
המשפט קמא מצא כי פרשנות המערערת לאישור החריג אינה אפשרית לאור
משמעויותיה האינפלציוניות הנרחבות  ,עימ נועדו דיני ההקפאה להתמודד  .המשיבה
סברה כי מטרת דיני ההקפאה הייתה הימנעות מהטלת נטלי' כבדי' על הציבור הרחב
בדר .של הע לאות בלתי מבוקרות בתעריפי הארנונה  .לאור זאת  ,הסיקה המשיבה ,
עומד הנטל הכבד שיוטל על הנישומי' בתל אביב עקב הרפורמה בניגוד לתכלית מקור
הסמכות.
. 16

אינני סבורה כי פרשנות המערערת למגבלה שנקבעה באישור החריג אינה

עולה בקנה אחד ע' דיני ההקפאה  .כש' שהוסבר  ,בניג וד להחלטתה השנייה של
14
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המועצה  ,הרפורמה לא נועדה לכיסוי גירעו אלא לש' ביצוע שינוי מבני בסיווג
הנכסי' בעיר  .חר -כ , .ברי שעלייה מאסיבית בשיעור הארנונה לא הייתה מתאפשרת
לפי דיני' אלה ג' א' תכליתה לא הייתה כיסוי הגירעו  ,שהרי מה לי תכלית זו  ,מה לי
תכלית אחרת  ,בי  כ .ובי כ .מוטל עול כבד על ציבור הנישומי' ולא נשמר ריסו
אינפלציוני  .בר'  ,עובדות המקרה דנ מצביעות על תמונה שונה  :כש' שהראתה
המערערת בטיעוניה  ,ס .השינויי' בעקבות הרפורמה הביא בשנת  2001להפחתת בסיס
החיוב ב  27.3מיליו  ) 7ולתוספת של  13.8מיליו ש " ח ע' גמר יישו' הרפורמה (.
בכל הנוגע לשנת  ,2001איפוא  ,לא הביאה הרפורמה לפגיעה ביעדי האינפלאציה .
באשר לפגיעה בנישומי' בתל אביב  ,הרי שא -שזו יכולה להיות משמעותית באופ
יחסי בעבור נישומי' מסוימי'  ,מוגבלת היא בכל זאת לפי פרשנות המערערת והיוע4
המשפטי לממשלה לכדי העלאה מק סימאלית של  11.37%ביחס לארנונה שנגבתה
בשנת  . 2000לאור התכלית הראויה הטמונה ברפורמה  ,נראה כי מדובר בפגיעה שאינה
עולה על הנדרש .
זאת ועוד  .אפשרות נתינתו של אישור חריג זכתה כאמור לעיגו בחוק
ההסדרי' ובתקנות הארנונה  .כפי שהוסבר  ,דיני ההקפאה נועדו למנוע העלאה או
הורדה בלתי מרוסנת ובלתי מבוקרת של הארנונה על ידי הרשות המקומית  .העלאת
ארנונה שזכתה לאישור חריג של השרי'  ,בנסיבות חריגות של ביצוע רפורמה  ,ואשר
הוגבלה על יד' באופ שיישומה ייעשה בהדרגה  ,אינה מתירה  ,לטעמי  ,את הרס
שהוטל על הרשות מכוח דיני ההקפאה ואינה מעלה חשש לפריקת כל עול מוניטארי או
לפגיעה יתרה בציבור הנישומי'  .פרשנות המתירה למערערת העלאה מקסימאלית של
 11.37%בשנת  2001מגשימה  ,איפוא  ,את התכלית שבדיני ההקפאה ויש בה כדי לאז
כראוי בי הצור .ברפורמה לבי הצור .בריסו .

התוצאה האופרטיבית

. 17

המהל .הפרשני שהוצג הובילנו למסקנה כי יש לקבל את הערעור  ,ובהמלצתנו

חזרה בה המשיבה מהתנגדותה  .לפיכ .קובעי' אנחנו כי התנאי שנקבע בסעי) 3 -א (
לאישור החריג מתיר לעירייה העלאה של עד  10%מעבר לסכו' שרשאית הייתה לגבות
ללא היתר זה  ,משמע לסכו' שנקבע בשנת  2000בתוספת העדכו הסטאטו טורי ב ה
 . 1.25%לפי חישוב זה  ,תתאפשר בשנת  2001העלאה מקסימאלית בת . 11.37%
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באופ כללי יותר  ,וכש' שהסבירה באת כוח היוע 4המשפטי לממשלה  ,על מנת
לחשב את חיוב הארנונה של נכס מסוי' בשנת  2001יש לפעול לפי השלבי' הבאי' :
בתחילה יש להוסי -את ההעלאה הרוחבית בגובה  2.12%לסכו' שהגיע כדי בשנה
הקודמת  +התוספת הסטאטוטורית בת ה  . 1.25%לסכו' זה יש להתאי' את השינוי
בתערי -הארנונה בעקבות הרפורמה  .במידה והסכו' המתקבל גבוה בשיעור העולה על
 10%ביחס לתערי -המעודכ לשנת  ) 2001הכולל את ההעלאה הסטאטוטורית ( תיקבע
הארנונה לשנה זו על תערי -הגבוה ב  10%לכל היותר כשיתרת הסכו' תשול' בשני'
הבאות  ,בשיעור של  10%לכל היותר בכל שנה .
הערה לסיו
.18

השגגה שנפלה מתחת ידו של בית המשפט לא נבעה ממסקנה אחרת מזו אליה

הגענו אנו על בסיס בחינת אות' נתוני' כי א' כתוצאה מאי עמידתו על ההבחנה שבי
שתי ה החלטות השונות שנתקבלו על ידי המועצה וביסוס החלטתו על בסיס תמונה
חסרה של מצב הדברי' .אי לתמוה על טעות זו  .כש' שציי השופט א' רובינשטיי
בעניי אחר
" חיובי הארנונה וההתדיינויות סביב' ה' מעיי בלתי
נדלה של התדיינויות  ,באשר לסיווגי'  ,באשר לשיעורי' ,
באשר להקפ אות רטרואקטיביות  ,ובכ .לא מיצינו את
קשת הפרשיות המוצאות דרכ לבתי המשפט  .עקרונות
הארנונה  ,להבדיל משיעוריה  ,נקבעי' על בסיס מקומי
ולא על בסיס ארצי  ,תו .טלאי על גבי טלאי והבדלי'
שאינ' מוצדקי' בי רשויות  ,ולתיקו הדברי' יפה שעה
אחת קוד' " ) ע " א  10977 /03דור אנרגיה ) (1988בע"מ נ'
עיריית בני ברק ) לא פורס' ] ,פורס! בנבו[  ; (30.8.06 ,ראו
ג' עע " מ  9 5 30 /05ריבוע כחול ישראל בע " מ נ ' ע יריית
עפולה ) לא פורס' ] ,פורס! בנבו[ .(( 16.1.08 ,
תקוותי שפסיקתנו זו  ,המאשרת רפורמה אפקטיבית בסיווגי הנכסי' לצור.
חישוב הארנונה  ,תהווה צעד ראשו לקראת פישוטו של תחו' זה והתאמתו
ליכולותיה' של אנשי' מ היישוב  .מכ .ייצאו הכל נשכרי'.
ש ופטת
השופטת א' פרוקצ'יה:
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אני מסכימה.
שופטת
השופט א' רובינשטיי:
מסכי' אני לחוות דעתה המקיפה של חברתי השופטת ארבל  .הניתוח בפסק
הדי  שאד' מ היישוב  ,ג' הניח באינטליגנציה סבירה  ,צרי .להתעמק בו שוב ושוב ,
ולא חלילה בשל הכתוב  ,אלא בשל מורכבות המאטריה  מוכיח כמאה עדי' את הקושי
הבסיסי והחמור בנושאי הארנונה  .הא' יאמי אד' מ היישוב למראה עיניו בקראו כי
היו בעת הרלבנטית   29,000כ  ,עשרי' ותשעה אל  -תעריפי ארנונה בצו בתל אביב ,
והרפורמה משנת  2000עשתה מעשה רב וביטלה  , 6,000כ .שנותרו בחשבו פשוט
 23,000תעריפי'  .שומו שמי' על זאת  ,והנה שטוחה בקשה לפני הממשלה  חדשה
בימי' אל ה  לפשט ולצמצ'  ,עד שהאד' ההגו והמבקש להבי יוכל למצוא בנושא ,
א' ירצה בכ , .את ידיו ואת רגליו  .כאמור  ,מצטר -אני לפסק דינה של חברתי .
שופט
הוח לט כאמור בפסק דינה של השופטת ע ' ארבל.
5 1 29 3 7 1

א ' פרוקצ ' יה 546783132849/07
54 6 7 8 31 3

נית היו'  ,י " ד בניס תשס " ט ) .( 8.4.09
שופטת
שופטת

שופט

העותק כפו /לשינויי עריכה וניסוח 07028490_B11.doc .עכ
מרכז מידע ,טל'  ; 026593666אתר אינטרנטwww.court.gov.il ,
נוסח מסמ* זה כפו /לשינויי ניסוח ועריכה
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