ערר מס'. 2041/ :

ועדת ערר לענייני ארנונה כללית
שליד עיריית אום אל פחם

תאריך124/41/ :

בפני חברי הועדה:

.

עו"ד יוסף אגבאריה  -יושב ראש הועדה
רו"ח כמאל מחאמיד -חבר
אינג' ואיל ג'בארין -חבר
דאר אלימאמה ללטופולה אלמובכרה

העורר:
-

.

נגד -

מנהל הארנונה  -עיריית אום אל פחם .

החלטה
 .1בפני ערר שהוגש ע"י העוררת בו מלינה על חיובה בארנונה כללית על נכס המנוהל על ידה
בשטח שיפוט עיריית אום אלפחם .לטענת העוררת בכתב הערר הנכס מנוהל ע"י העוררת
כמעון יום וגני ילדים .ביום  116/61/ניתנה החלטה על ידי והורתי למשיב להגיש תגובתו
תוך  03יום כאשר מניין הימים יחל ביום הגשת הערר ,היינו היום האחרון להגשת תגובת
המשיב עבר זה מזמן וטרם הוגשה תגובה מטעמו .על-כן ,הערר ידון בהתאם לטענות
העוררת בלבד.
 .2העוררת טוענת כי יש לפטור אותה מארנונה אשר הוטלה על הנכס נשוא הערר וכן
להחזיר לה תשלומים ששולמו על ידה בעבר .העוררת טוענת בקליפת אגוז כי בכל הנוגע
לכיתות מעון היום בהן שוהים ילדים בגילאים מ 3 -עד  0שנים יש להעניק לה פטור מלא.
כמו-כן ,העוררת ממשיכה וטוענת ,כי יש להעניק לה פטור מלא גם עבור כיתות גני
הילדים בהן שוהים ילדים מגיל  /עד  5שנים ,הכל בהתאם להוראות פקודת הפיטורין.
 .0ייאמר כבר עתה ,כי בהעדר תגובה מטעם המשיב אני מקבל טענת העוררת וקובע כי הנכס
הרשום על שמה נשוא כתב הערר משמש לניהול מעון יום וגני ילדים .כמו-כן ,אני מקבל
טענות העוררת בכל הנוגע לקבלת פטור מלא מארנונה עבור החלק מהנכס המנוהל על ידה
כמעון יום לגילאים  3עד  0שנים ,וזאת הן בשל העדר החלטה6תגובה מטעם המשיב
כאמור והן לגופו של עניין ולאור הוראות פקודת מסי העירייה והממשלה (פיטורין)1101-
( להלן" :פקודת הפיטורין" ).
 ./טוב עשתה העוררת כאשר הפרידה בין כיתות מעון היום לבין כיתות גני הילדים  ,שכן גם
לדעתי יש הבדל משמעותי ביניהם לצורך קבלת פטור מארנונה ,גם לשיטתה של העוררת
הפטור למעון יום ( גילאים  3עד  0שנים ) מסתמך על הוראות (5ג)ה /אילו הפטור הנטען
לגני ילדים מסתמך על הוראות סעיף (5ג)ה 0לפקודת הפיטורין.
 .5העוררת מודה בכתב הערר כי כיתות מעון היום מתייחסות לכיתות בהן שוהים ילדים
בגילאים  3עד  0שנים ,אילו הכיתות בהן שוהים ילדים בגילאים מ / -עד  5נופלות הן
תחת הגדרת "גני ילדים" ולא "מעון יום".
 ./עד כה צודקת העוררת בטיעוניה כי מגיע לה פטור מלא בכל הנוגע לכיתות מעון היום
בהתאם להוראות סעיף (5ג)ה /ואני מחליט בזאת ,כי העוררת זכאית לפטור מלא
מארנונה לשנת  231/בכל הנוגע לחלקים מהנכס שבחזקתה אשר משמשים בפועל כיתות
לשהיית ילדים בגילאים מ 3 -עד  0שנים  ,בהתאם לטענות העוררת ובהעדר תגובה מטעם
המשיב השטח אשר יזכה לפטור מארנונה הינו שני שליש משטח הנכס ( ראה סעיף /
לכתב הערר שם נטען כי גני הילדים משמשים שליש משטח הנכס).
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 .7בכל הנוגע לכיתות המשמשים לגני ילדים ( גילאים  /עד  ) 5המהווים שליש מהנכס כטענת
העוררת ,העוררת בטיעוניה מסתמכת כאמור על הוראות סעיף (5ג)ה 0המעניק פטור מלא
גם למוסד המוכר כמוסד חינוכי ומשמש לחינוך גן ילדים .היות ובהתאם לפקודת
הפיטורין הסמכות לקבוע באם מוסד פלוני מהווה מוסד חינוכי אם לאו הוענקה לממונה
על המחוז שבו נמצא הנכס ,העוררת צירפה לכתב הערר אישור הממונה על המחוז מיום
 5612612המאשר כי הן מעון היום והן כיתות גני הילדים המנוהלים על ידה הוכרו כמוסד
חינוכי.
 .1מעיון בהשגה אשר צורפה לכתב הערר עולה כי טענותיה של העוררת הופנו אך ורק כנגד
חיובה בארנונה על השטחים המשמשים כמעון יום בלבד ,העוררת לא הזכירה בהשגתה
השטחים המשמשים כגני ילדים  ,העוררת אינה רשאית להעלות טענות בערר שלא הועלו
תחילה בהשגה שהוגשה למשיב ,משכך הערר נדחה בכל הנוגע לשטח מהנכס המשמש כגני
ילדים לגילאים  /עד  5שנים שהינו עפ"י טענת העוררת שליש משטח הנכס.
אי-לכך ,אני קובע בזאת כי לא מגיע לעוררת פטור מלא מארנונה בגין שליש משטח הנכס
המשמש כגני ילדים.
למעלה מן הנדרש אמשיך ואומר בכל הנוגע לגני הילדים כלהלן:
 .1לכאורה בהתאם לטענות העוררת והמסמכים המצורפים לכתב הערר היה מקום להעניק
לה פטור מלא מארנונה גם עבור החלקים מהנכס המשמשים כגני ילדים (כמובן בכפוף
להגשת השגה בעניין) ,אך מעיון חוזר באישור הממונה על המחוז ניתן להגיע למסקנה כי
עניין השימוש בפועל והפקת רווח כספי הושאר לשיקול דעתה של עיריית אום אל פחם על
אף ההכרה בעוררת כמוסד חינוכי .הווה אומר ,ההכרה של הממונה על המחוז בעוררת
כמוסד חינוכי וקבלת הפטור הותנתה בבדיקת העיריה לגבי השימוש שנעשה בפועל בנכס
לרבות עניין הפקת הרווחים .אם יתברר כי העוררת מפיקה מניהול גני ילדים רווחים
משמעותיים העולים בהרבה על הוצאותיה ואינם עולים בקנה אחת עם מטרת החוק
וכוונת המחוקק הרי ספק אם תזכה בפטור מלא מארנונה.
ההכרה לה זכתה העוררת כמלכ"ר לצורכי מס הכנסה אינה מייתרת הצורך בבדיקת
מאזניה לצורך הקביעה באם העוררת עוסקת בפעילות רווחית ומפיקה רווחים
משמעותיים אם לאו .מבחן הרווחים אינו קשור כלל להיותה של העוררת עמותה ואינו
קשור לנתון שהעוררת אינה מחלקת רווחים לחבריה .נפסק לא פעם ,כי הוראות הדין
המעניקות פטור מתשלומי מסים יש לפרש בצמצום ואין להעניק פטור ממס ביד רחבה
לבל ייפגע עיקרון השוויון בנטל המס החל על כלל התושבים והמוסדות .לא ייתכן כי
עמותה עוסקת בפעילות רווחית וצוברת רווחים משמעותיים העולים בהרבה על
הוצאותיה תקבל פטור מארנונה ומצד שני עסקים קטנים בבעלות יחידים או חברות
בע"מ הנמצאות במצוקה כלכלית אין להם דרך חוקית לקבל פטור או הנחה מארנונה !
כידוע הארנונה הינה מקור ההכנסה העיקרי לרשות המקומית למימון פרויקטים ומתן
שירותים לכלל התושבים ואין להעניק פטור או הנחה בהינף יד ללא הפעלת שיקול דעת
אובייקטיבי סביר וצודק .הפטור למעון יום ניתן מפורשות בחוק ולא ניתן להתנות אותו
במבחן הרווחים  -ראה סעיף 5ג(ה)( )/לפקודת הפיטורין  -אך כשמדובר במוסד חינוכי
אחר כדוגמת גני ילדים מתן הפטור בהתאם לפקודת הפיטורין מותנה בשלושה תנאים
והם :הכרה במוסד כמוסד חינוכי ,המוסד אינו למטרות רווח ו -אין בו פעילות עסקית –
ראה סעיף 5ג(ה)( - ) )0ללא קשר באם מדובר בעמותה אם לאו .ראה גם סעיף (/א)(()/א)
מתנה מתן פטור מארנונה למבנה המשמש כגן ילדים במוסד חינוכי בהעדר תכלית של
הפקת ריווח כספי.
על-כן ,ראוי שעניין הרווחים ייבדק ע"י המשיב לצורך קבלת פטור מלא או חלקי מארנונה
בכל הנוגע למוסד חינוכי כדוגמת גני ילדים וטוב עשה הממונה על המחוז לסייג אישורו
בבדיקת הרשות המקומית לגבי השימוש בפועל בנכס ועניין הפקת רווחים.
ראה לעניין זה עת"מ  03330-20-10המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ נ' מנהל
הארנונה במועצה מקומית אבו סנאן ואח'  ,שם נאמר:
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" בהתאם לסעיף  /לפקודה ,מוסד חינוך המבקש לקבל פטור מתשלום ארנונה צריך לפנות
תחילה לממונה על מנת שזה יקבע אם אכן המוסד משמש כמוסד חינוך .רק לאחר שמבקש
הפטור הוכר על ידי הממונה כמוסד חינוך ,הוא יכול לפנות למנהל הארנונה בעירייה על מנת
שזה יקבע אם מתקיימים בעניינו יתר התנאים לשם קבלת הפטור ,ובכללם אופי הפעילות ואי
הפקת רווח ( רע"א  773/4//עיריית תל אביב-יפו נ' המכללה לביטוח פ"ד נז(,0223( 033,070 ,)0
עניין אילנית פסקה .)17
לעומת זאת ,פטור לפי סעיף  0לפקודה יינתן כאשר המדובר במוסד חינוך מוכר ואין צורך
באישור מהממונה (עניין אלשאג'ור) .עם זאת גם לעניין הפטור לפי סעיף זה ,מנהל הארנונה
הוא המוסמך לקבוע אם המוסד עומד ביתר התנאים לקבלת הפטור ,ובכללם אם המוסד איננו
פועל למטרות רווח ואם לא מתקיימת בו פעילות עסקית (".ההדגשות שלי ,הח"מ)
 .13אי-לכך ,בכל הנוגע לשטח המשמש לגני הילדים (גילאים  /עד  5שנים ) פטור מארנונה
חלקי ו6או מלא יהיה כפוף לבדיקת המשיב בעניין השימוש בפועל והפקת רווחים כספיים.
 .11אין בידי לקבל טענת העוררת להחזר כספים בכל הנוגע לשנים עברו ואני קובע כי הערר
וההחלטה מתייחסים לשנת  231/בלבד .היה על העוררת להגיש השגות מתאימות ובמועד
הקבוע לכך בדין בכל השנים שלפני .231/
 .10לאור התוצאה אליה הגעתי ונתקבלו טענות העוררת בכל הנוגע למעון היום מתייתר
הצורך לדון לטענתה שיש לראות בהשגה כנתקבלה משלא קיבלה החלטה מהמשיב בזמן
הקבוע לכך .תשומת לב המשיב מופנית לכך שטענת העוררת נסמכת על הוראה מפורשת
בדין ואין לזלזל בה ,ראה סעיף (/ב) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית),תשל"ו 117/-וטוב יעשה המשיב אם ידאג לתת החלטות בהשגות תוך הזמן
שנקצב לכך בדין ,מצד שני לא בכל מקרה של העדר החלטה הדבר יביא לקבלת ההשגה
והערר ,סעיף  /הנ"ל לא נועד לאפשר לאזרח ליהנות מטעויות של הרשות או לשם ניצול
מגבלת הזמן כדי לזכות בהטבות שאינן מגיעות לו ( ראה לעניין זה עת"מ 03330-20-10
המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ נ' מנהל הארנונה במועצה מקומית
אבו סנאן ואח' ) .מה עוד שבהתאם לטענות העוררת בכתב הערר המשיב התייחס להשגה
ואף ביקש השלמת מסמכים .כאמור משנתקבלו טענות העוררת בנוגע למתן פטור מלא
מארנונה לשני שליש משטח הנכס המשמש כמעון יום ,ההכרעה בטענה מתייתרת.
 .10אין בידי לקבל טענת חוסר סבירות ואפליה שהועלתה ע"י העוררת וזאת בהעדר הוכחה.
כעולה מטענות העוררת הפעילות בנכס החלה בשנת  2313והחלה לשלם ארנונה ( חלקי או
מלא ) לכן לא ברורה הטענה שהעוררת אינה יכולה לשאת בנטל הארנונה הנוגד את "
התכנון הכלכלי של המעון" וכי סברה שהפטור יהיה " אוטומטי" וכי תשלום הארנונה
עלול להביא לסגירת המעון וגני הילדים.
 .1/חשוב לציין כי החלטה זו הינה תקפה לשנת  231/בלבד .החל משנת  2315המשיב יהיה
רשאי לערוך בדיקה לגבי התנאים למתן הפטור מארנונה ,כמו-כן ,יהיה רשאי לבדוק
השטחים המנוצלים כמעון יום וכגני ילדים ולחלק שטחי העזר המשותפים באופן יחסי.
 .15משלא הוגשה תגובה מטעם המשיב ולאור טענת העוררת כי טרם קיבלה החלטה בהשגה
שהגישה ולאור התנהגות המשיב ,אני מחייב המשיב בהוצאות הערר בסך  ₪ 1,222אותם
ניתן לקזז מחובה של העוררת כלפי העירייה בגין חוב ארנונה אם קיים ,לחילופין,
ההוצאות ישולמו לעוררת תוך  03יום באמצעות בא כוחה ,שאם לא כן ,הסכום יישא
הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד לתשלום המלא בפועל.

0

סוף דבר:
 .1/אני קובע כי לעוררת מגיע פטור מלא מארנונה לשנת  231/עבור השטח המשמש כמעון
יום לילדים בגילאים מ 3 -עד  0שנים המהווה שני שליש משטח הנכס נשוא הערר.
 .17אני דוחה הערר בכל הנוגע לשטח הנותר מהנכס המהווה שליש מהנכס המשמש כגני
ילדים.
 .11אני מחייב המשיב בהוצאות הערר בסך  ₪ 1,222אותם ניתן לקזז מחובה של העוררת
כלפי העירייה בגין ארנונה לאותו נכס ,בהעדר חוב ,המשיב ישלם סכום ההוצאות לב"כ
העוררת תוך  03יום מהיום אחרת הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד לתשלום
המלא בפועל.
 .11החלטה זו תקפה אך ורק לשנת .231/
ניתן בהעדר הצדדים היום:

.

הצדדים רשאים להגיש ערעור על החלטה זו בפני בית משפט לעניינים מנהליים וזאת תוך  /5ימים
מיום קבלת ההחלטה.
ניתן לפרסום באתר האינטרנט של עירית א.א.פחם.

--------------------רו"ח כמאל מחאמיד -חבר

--------------------------------עו"ד יוסף אגבאריה-יו"ר הועדה

--------------------אינג' ואיל ג'בארין-חבר

ועדת ערר32-1/-
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