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 ב"מיכל נד  שופטתה' כב  :פני
  :המבקש

 )התובע(
      ניר שדה

 ד אס" שילה"כ עו"באמצעות ב
  

  נגד
 

  :המשיבה
  )הנתבעת(

  

  ת מודיעי�יעירי
  %ר הנריק רוסטוסבי"ד ד"כ עו"באמצעות ב

 
  

  :רציו�מיני

י עיריית "התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה דר� חישוב ההנחה מסכו� הארנונה הכללית ע* 

�  .הנחה לה זכאי� מחזיקי� שוני� של דירות, מודיעי

   הנחות– ארנונה –רשויות מקומיות * 

   דיני מסי�– די� –פרשנות * 

   פרשנות תכליתית– די� –פרשנות * 

   תנאי� לאישורה– תובענה ייצוגית –ינהלי משפט מ* 

   תביעת השבה נגד רשות– תובענה ייצוגית –משפט מינהלי * 

.  

תקנות הסדרי� במשק ו) נפגעי מלחמה ושוטרי� מארנונה, פטור חיילי� (חוק הרשויות המקומיותפ "ע

לגבי שטח מוגבל של , מחזיקי דירות שוני� זכאי� להנחה בשיעור המוגדר בתקנות, )הנחה מארנונה (המדינה

 ממחזיקי המשיבה גובה, 2010פ צו הארנונה לשנת הכספי� "ע"). השטח המקסימאלי למת� הנחה("דירת� 

 50%ותערי' בשיעור , ")התערי' הרגיל לדירה("תערי' לדירה עצמה : דירות ארנונה לפי שני תעריפי�

ר לשטחי� "התערי' למ("פרגולה /חנייה מקורה לרכב וסככה, מחס�, ק"ממ, מתערי' זה בגי� מקלט

שהוא ממוצע , פ תערי' מיוחד"המשיבה מחשבת את שטח הארנונה המקסימאלי למת� הנחה ע"). הנוספי�

בקשה זו היא לאישור תובענה ייצוגית שעניינה . משוקלל של התערי' הרגיל דירה והתערי' לשטחי� הנוספי�

  .דר� חישוב ההנחה

.  

  :ש לענייני� מנהליי� קיבל את הבקשה בקובעו"בימ

לטענת המבקש יש לגזור את ההנחה תחילה מתו� הארנונה המוטלת על שטחי המגורי� העיקריי� לפי 

ככל ששטח הדירה , כלומר(א� ההנחה לה זכאי הזכאי לא מוצתה בשטחי המגורי� . התערי' הרגיל לדירה

יש להמשי� ולחשב את יתרת ההנחה מתו� הארנונה המוטלת על , )אינו השטח המקסימאלי למת� הנחה

, ותהמשיבה לא הצליחה להראות לכאורה כי שיטת המבקש עלולה לקפח קבוצות אחר. השטחי� הנוספי�

פ חוק הפטור ותקנות ההנחה "כי לשיטתו ייהנו כל הזכאי� ע, המבקש לעומת זאת הוכיח לכאורה. כטענתה

משהסתבר שאי� ממש בטיעו� המשיבה . פ שיטת המשיבה"להנחה גדולה יותר מאשר ה� מקבלי� היו� ע

קרי לפרשנות נפל הטע� העי, שמבוסס כולו על הטענה כי פרשנות המבקש תביא לפגיעה בקבוצות אחרות

  . המשיבה

תכלית סוציאלית שעניינה מת� : תכלית תקנות ההנחה היא כפולה. פרשנות דיני המסי� היא פרשנות תכליתית

, כמו נכי�(הנחות לזכאי� שהשר המוסמ� מצא להקל בנטל הארנונה עליה� בשל מצב� האישי המיוחד 

אמות המידה ה� אחידות , שימת הזכאי� נתונה באופ� שר�ושוויו� ; )עולי� ועוד, עיוורי�, אזרחי� ותיקי�

צו הארנונה קבע שיעור מופחת של ארנונה על השטחי� הנוספי� עקב הכרתו בכ� . והקריטריוני� ברורי�

תכלית הארנונה . שאינ� שטחי מגורי� כפשוט�" נספחי�"שאי� מקו� לגבות ארנונה מלאה עבור שטחי� 

רנונה של המשיבה לא הייתה הקטנת ההנחה של הזכאי� המופחתת על השטחי� הנוספי� כקבוע בצו הא

, י המשיבה מביאה לתוצאה זו"הפרשנות הנטענת ע. פ תקנות ההנחה או חוק הפטור"להנחה או לפטור ע
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בעוד הפרשנות של המבקש נותנת לכאורה ביטוי לתכלית צו הארנונה ולתכלית תקנות ההנחה ומביאה 

ראוי לפרש את , קרי הרצו� להיטיב ע� סוגי אוכלוסיות שוני�,  החוקנראה כי נוכח תכלית. להרמוניה ביניה�

  . התקנות באופ� שיקנה לזכאי� את ההטבה המירבית

פרשנותו עדיפה ג� מהטע� שפרשנות המשיבה ". שיטת צו הארנונה"פרשנות המבקש עולה בקנה אחד ע� 

ירות בגודל זהה לצור� צו מקו� שיש לשני זכאי� דוגמת המבקש ד, כ�. מביאה לתוצאות אבסורדיות

. אלא שבדירה אחת כל השטח הוא למגורי� ואילו בדירה האחרת חלק מהשטח הוא שטחי� נוספי�, הארנונה

תוצאה זו סותרת את צו . במקרה כזה בעל הדירה שבה השטח למגורי� גדול יותר יזכה בהנחה גדולה יותר

לפי פרשנות המבקש יש .  מגורי� גדולי� יותרהארנונה שמכוו� להטיל ארנונה גבוהה יותר על בעלי שטחי

, ועוד. התאמה בי� צו הארנונה לבי� חוק ההנחה בעוד שפרשנות המשיבה מביאה לסתירה בי� שני הדיני�

כל זכאי מקבל תחילה הנחה מסכו� הארנונה בגי� שטח דירת . פרשנות המבקש שוויונית יותר ואחידה

מחושבת , א� שטח הדירה אינו השטח המקסימאלי למת� הנחהורק , ללא קשר לשטחי� הנוספי�, המגורי�

פרשנות המשיבה לפיה יש לראות בשטחי� הנוספי� חלק מהשטח של הדירה . ההנחה ג� מהשטחי� הנוספי�

מביאה לחיובי ארנונה שוני� התלויות בחלק� היחסי של השטחי� הנוספי� מתו� כלל שטח , לצרכי הנחה

  . ומכת בפרשנות המשיבהג� לשו� התקנות אינה ת. הדירה

 תביעה עילת יש עצמו לו וכי הקבוצה לטובת תוכרע שהתובענה סבירה אפשרות יש כי הוכיח המבקש, כ� א�

 כמו. ר"למ" המיוחד התערי' "פ"ע חושבה וזכאותו מארנונה להנחה זכאי שהיה מי כל היא הקבוצה. אישית

� שבמחלוקת השאלות. ייצוגיות תובענות חוקב 8' ס פ"ע התובענה לאישור הנוספי� התנאי� מתקיימי� כ

 חישוב לצור� הראויה החישוב דר� מהי (בעיקרה משפטית בשאלה מדובר. הקבוצה חברי לכל משותפות

 כ"ב. המשות' הדיו� את מונעי� נ�אי זכאי כל של הנתוני� שוני כ� ועל, )ההנחה תקנות פ"ע לזכאי� ההנחה

 כי לחשוב סיבה ואי� מקצועי באופ� טענותיו טע�, ועניינית יעילה בצורה כה עד ההלי� את ניהל המבקש

 שיטת עקב כדי� שלא ביתר ארנונה גביית גבייה היא התביעה עילת. כראוי ייוצג לא הקבוצה חברי של עניינ�

 לא ייצוגיות תובענות חוקב השנייה בתוספת 11 פרט כי שיבההמ כ"ב בטענת ממש נמצא לא. ההנחה חישוב

 כל נמצא לא. חובה כתשלו� כדי� שלא רשות י"ע שנגבו סכומי� עניינה החוק לשו�. הדיו� נושא בתביעה חל

�, כדי� שלא הסכומי� נגבו מדוע מינה נפקא אי�. לעניי� בנטירל –" כדי� שלא "הגבייה מקור כי לטענה עיגו

  .אחרת סיבה מכל וא� בפרשנות טעות משו� א�

  

 החלטה
 

  

  
מסכו$ שעניינה דר# חישוב ההנחה ) "בקשת האישור": להל�(לפניי בקשה לאישור תובענה ייצוגית 

  .תהנחה לה זכאי$ מחזיקי$ שוני$ של דירו,  על ידי המשיבההארנונה הכללית

 תמצית טענות המבקש  .א

: להל� (�1953 ג"תשי, )נפגעי מלחמה ושוטרי$ מארנונה, פטור חיילי$ (חוק הרשויות המקומיותעל פי  .1

תקנות : "להל� (�1993ג"תשנ, )הנחה מארנונה (תקנות הסדרי$ במשק המדינה ו")חוק הפטור"

לגבי שטח , מחזיקי דירות שוני$ זכאי$ להנחה בשיעור המוגדר בתקנות") התקנות"או " ההנחה

 ").השטח המקסימאלי למת� הנחה: "להל�(מוגבל של דירת$ 

המשיבה גובה ממחזיקי דירות ארנונה ,)"צו הארנונה": להל� (2010על פי צו הארנונה לשנת הכספי$  .2

ותערי+ , ")התערי" הרגיל לדירה: "להל�(תערי+ לדירה עצמה : ר לפי שני תעריפי$ כדלקמ�"בגי� מ

: להל�(פרגולה /חנייה מקורה לרכב וסככה, מחס�, ק"ממ,  מתערי+ זה בגי� מקלט50%בשיעור 

  "). ר לשטחי) הנוספי)"התערי" למ"

כאשר , מהי דר# החישוב הראויה לצור# חישוב ההנחה מארנונה לזכאי$, המחלוקת היא בשאלה .3

הא$ יש לחשב את ההנחה קוד$ כל . דירת הזכאי להנחה מורכבת מדירה ומשטחי$ נוספי$

וככל ) שהוא גבוה יותר ועל כ� הנחה ממנו תביא להנחה גדולה יותר(ר דירה "מהתערי+ הרגיל למ

לחשב את יתרת ההנחה על תערי+ השטחי$ , השטח המקסימאלי למת� הנחהששטח הדירה אינו 



  עיריית מודיעי�'  ניר שדה נ  35498�11�10) מרכז(תצ 

3 

 

, ר משוקלל לשטח המקסימאלי למת� הנחה"מתערי+ מ,  הא$ יש לחשב את ההנחה–הנוספי$ או 

המתקבל מס# כל הארנונה המגיעה לפני הנחה כשהיא מחולקת בכל שטח הדירה לרבות השטחי$ 

 . הנוספי$

שהוא ממוצע ,  המקסימאלי למת� הנחה על פי תערי+ מיוחדהמשיבה מחשבת את שטח הארנונה .4

סכו$ הארנונה : ר לשטחי$ הנוספי$ כדלקמ�"ר דירה והתערי+ למ"משוקלל של התערי+ הרגיל למ

כ# מתקבל תערי+ חדש ). שטח הדירה ועוד השטחי$ הנוספי$(לפני ההנחה מחולק בכל שטח הנכס 

ר לצור# "התערי+ המיוחד למ"). התערי" המיוחד: "להל�(מהתערי+ הרגיל לדירה ,  נמו#�ר "למ

  .ומתו# הסכו$ המתקבל מחושבת ההנחה, הנחה מוכפל בשטח המקסימאלי למת� הנחה

 –בגי� חודשי$ מר/ ) ר" מ90 בגי� 2/3שזכאי להנחה בשיעור של (כ# לדוגמא החישוב שנעשה למבקש 

ר לשטחי$ "התערי+ למ; ) 6.612לחודשיי$ (לשנה  2 39.67 �ר"התערי+ הרגיל למ: 2010אפריל 

 1,445 �כ ארנונה לחודשיי$ בגי� הנכס לפני הנחה "סה;) 3.302לחודשיי$ (לשנה  2 19.83 �הנוספי$ 

שטח הדירה ועוד (ס# שטח הנכס ;ר" מ70שטח השטחי$ הנוספי$ , ר" מ183שטח הדירה עצמה ; 2

; )לחודשיי$( 2 5.71 = 1,445/253 �התערי+ המיוחד ; ר" מ253 = 70 + 183): השטחי$ הנוספי$

;  X5.71 = 5142  90: הארנונה לשטח בגינו ניתנת הנחה; ר" מ90 �השטח המקסימאלי למת� הנחה 

  .  X /32 = 3422 514: כ הנחה"סה; 32/: ההנחה לה זכאי המבקש

, ) 6.612(ר דירה "מהתערי+ הרגיל למ, לטענת המבקש יש לחשב את כל ההנחה במקרה של המבקש

  .  X 6.61 2 X /32 = 3972ר " מ90:  כדלקמ�)  5.712(י התערי+ המיוחד ולא על פ

  .2010בחודשי$ מר/ אפריל  2 55במקרהו של המבקש הוא , ההפרש בי� דרכי החישוב

  . יש להעדי+ את  הפרשנות אותה מציע המבקש שכ� הפרשנות בדיני מסי$ היא פרשנות תכליתית .5

אשר יכולת� ,  מת� הקלה לאוכלוסיות שונות� וציאלית תכלית ס: תכלית תקנות ההנחה היא כפולה

התכלית הנוספת של התקנות היא קביעת קריטריוני$ . הכלכלית מוגבלת עקב מגבלות שונות

  . אחידי$ למת� פטור מארנונה ברשויות המקומיות

, התכלית סוציאלית. השוויו� ומניעת האפליה ה$ אב� יסוד בחקיקה בכלל ובדיני מיסי$ בפרט

לפי . י המבקש"מחייבת לקבל את הפרשנות המוצעת ע, רת לשוויו� ואחידות במת� ההנחההחות

 . גובה ההנחה המקסימאלית יהיה ער# מוחלט ואחיד, פרשנות המבקש

מביאה , פרשנות המשיבה לפיה יש לראות בשטחי$ הנוספי$ חלק מהשטח של הדירה לצרכי הנחה

פרשנות . ל השטחי$ הנוספי$ מתו# כלל שטח הדירהלחיובי ארנונה שוני$ התלויות בחלק$ היחסי ש

  . זו מביאה לתוצאה בלתי שוויוניות וא+ אבסורדיות

חוסר השוויוניות והאבסורד באי$ לידי ביטוי בכ# שבעל דירה גדולה יותר יזכה להנחה גדולה מזו 

 � 2/3 �ה שה$ בעלי אותו שיעור זכאות להנח' ותושב ב' תושב א: לדוגמא, של בעל דירה קטנה יותר

 20ר ושטחי$ נוספי$ " מ90 בעל דירה ששטחה �' תושב א; ושניה$ זכאי$ להנחה המקסימאלית

 10ר דירה הוא "התערי+ הרגיל למ. ללא שטחי$ נוספי$, ר" מ120בעל דירה ששטחה ' תושב ב, ר"מ

בלבד  2 545בהנחה של ' לשיטת המשיבה יזכה א.  52ר לשטחי$ הנוספי$ הוא "והתערי+ למ, 2

 . 6002יזכה בהנחה של ' בעוד ב

ההנחה מוגבלת לשטח , ו היא קביעת מסגרת ברורה ומאוזנת לזכאות להנחה14תכלית תקנה 

  . א# ע$ זאת לנישו$ אפשרות לניצול מקסימאלי של הזכות, מקסימאלי

 :  קובעת17תקנה .  בתקנות ההנחה17התכלית האמורה נלמדת מהשוואה לתקנה 

, הנחה אחת בלבד, תינת� לזכאי להנחה, ת שונות על פי תקנות אלהקיימת זכאות להנחו) א"(

 .ולא תינת� כל הנחה למחזיק נוס" בנכס שלגביו ניתנה הנחה, הגבוהה מביניה�
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לפי הגבוהה , הנחה לנכס אחד בלבד תינת� 
 זכאי להנחה המחזיק בשני נכסי) או יותר ) ב(

  ).כ המבקש"הדגשות ב (".מביניה�

את העיקרו� שכאשר , בשני סעיפי$ שוני$,  וקובעת�" הוראות כלליות" נמצאת בפרק 17תקנה 

כלומר הזכאות . הוא זכאי לקבל את ההנחה המיטיבה יותר, הזכאי נדרש לבחור בי� שתי הנחות

 . הוא זכאי לנצלה במלואה, להנחה אמנ$ מסויגת ומתוחמת א# כאשר אד$ זכאי להנחה

ו צריכה 14לכ� תקנה ;  השטח המקסימאלי למת� הנחה�כאות להנחה ו קובעת תיחו$ לז14ג$ תקנה 

. יש לאפשר ניצול מירבי של ההנחה, במסגרת אותו תיחו$: לקיי$ את הצד השני של אותה משוואה

או הנחה מתו# ,  הנחה מתו# התערי+ הרגיל לדירה�כאשר ישנ� שתי אפשרויות למת� ההנחה 

 זכאי הזכאי לקבל את ההנחה �ת השטחי$ הנוספי$ אשר מביא בחשבו� ג$ א, התערי+ המיוחד

  .  המיטיבה יותר

, ר דירה"תערי+ מסוי$ עבור מ, צו הארנונה קובע. יש לפרש את צו הארנונה פרשנות תכליתית

תכלית פיצול זה היא הפחתת המיסוי על שטחי$ אשר . ותערי+ קט� במחצית עבור השטחי$ הנוספי$

  . ארנונה אינה לגרו$ להפחתה בהנחה לה זכאי$ הזכאי$מטרת צו ה. נמצאי$ בשימוש פח6ת

כי שטח , על מנת להשיג את מטרת ההפחתה בגי� השטחי$ הנוספי$ יכולה הייתה המשיבה לקבוע

מאחר , בשיטה כזו אי� הפחתה של ההנחה לזכאי$. השטחי$ הנוספי$ ייחשב כמחצית השטח בפועל

  .וב ההנחה אינו משתנהר מתו# השטח המקסימאלי לחיש"שהתערי+ עבור כל מ

 2010לצו הארנונה לשנת ) 3 (3/בירושלי$ קובע נספח ג, למשל. שיטת חישוב זו קיימת בערי$ אחרות

  :כ#

 משטחו 50% 
יחויב בארנונה כללית ב, לאחסו� חפצי בית בבניי� המשמש למגורי)) מחס�(מבנה "

  . של המחס� ויכלל בשטח היחידה

יחויב בארנונה כללית במחצית ,  לצור, אחסו� חפצי בית בלבדהמשמש, מחס� בבניי� מגורי) בלבד

הכפילות . [שטחו בלבד ולפי תערי" ארנונה למגורי) בהתאמה לאזור ולסוג הבניי� בו נמצא המחס�

  ]"בנוסח במקור

כי בשל בחירת , המשיבה מוסמכת לקבוע תערי+ נמו# יותר עבור השטחי$ הנוספי$ ואול$ אי� לקבל

ר במקו$ הפחתת השטח "הפחתת התערי+ למ(נונה על השטחי$ הנוספי$ השיטה להפחתת האר

כי משהחליטה המשיבה , יש להניח. תופחת ג$ זכאות$ של הזכאי$ להנחה) המוכר לצור# ארנונה

היא לא עשתה כ� מתו# כוונה לפגוע בהנחה לה זכאי$ , להפחית את הארנונה בגי� השטחי$ הנוספי$

הפחית את הארנונה בגי� השטחי$ הנוספי$ אינה יכולה להיות הדר# בה בחרה המשיבה ל. הזכאי$

  . רלבנטית להנחה של הזכאי$ לה

הארנונה מוטלת קוד$ . פרשנות המבקש מתבקשת מנוסח צו הארנונה הקובע סדר בהטלת המיסוי .6

סדר זה עולה מצו הארנונה . ורק לאחר מכ� על השטחי$ הנוספי$, כל על שטחי המגורי$ העיקריי$

 170ממוסי$ תחילה , בנכסי$ אלה, על פי צו הארנונה. ע לבתי$ צמודי קרקע ולדירות גגבכל הנוג

ר בתערי+ " מ200ר ועד " מ171לאחר מכ� ממוסה השטח שבי� , ר הראשוני$ בתערי+ מסוי$"המ

השטחי$ הנוספי$ בבתי$ צמודי קרקע ממוסי$ על פי תערי+ שהוא חצי מהתערי+ . שונה וכ� הלאה

 2 42.44 �שהוא חצי מ, תערי+ השטחי$ הנוספי$, ר"למ 2 21.22(וני$ בלבד ר הראש" מ170 �ל

, ר דירה"ולא במחצית מהממוצע המשוקלל של התערי+ למ, )ר הראשוני$" מ170 �התערי+ ל, ר"למ

  . כפי שנעשה במקרה של הזכאי$ להנחה

ה מתו# יש לקבוע את ההנחה הרלבנטית תחיל. אותו סדר צרי# לחול ג$ לגבי הזכאות להנחה

ורק א$ לא מוצתה הזכאות , ר"הארנונה המוטלת על שטחי המגורי$ העיקריי$ בתערי+ הרגיל למ
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יש , )משו$ ששטחי המגורי$ העיקריי$ אינ$ מגיעי$ לשטח המקסימאלי בגינו ניתנת הנחה(להנחה 

  . להמשי# ולהעניק את ההנחה מתו# הארנונה על השטחי$ הנוספי$

ר "תערי+ מיוחד למ"בה לצור# קביעת סכו$ ההנחה הינה קביעת צורת החישוב אותה קבעה המשי .7

 .  לא בצו הארנונה ולא בתקנות ההנחה�תערי+ מיוחד כזה אינו קיי$ ". לצור# ארנונה

או " (ר" מ70לגבי "שישנה זכאות להנחה , התקנות קובעות. לשו� התקנות תומכת בעמדת המבקש

מתו# החלק של "לא נקבע שישנה זכאות להנחה . ר מסוימי$" מ70/90 היינו � ") ר" מ90לגבי "

כלל "לבי� ) ר" מ90או (ר " מ70שהוא כיחס שבי� , "הארנונה מתו# כלל הארנונה המוטלת על הנכס

  ". שטח הנכס

, ]נוסח חדש [פקודת מס הכנסה ל28נית� להקיש בעניי� הפרשנות הראויה לתקנות מפרשנות סעי+  .8

י "גישה מרחיבה בדבר הזכאות לקיזוז ננקטה ע. אשר קובעת את זכאותו של נישו$ לקיזוז הפסדי$

) 1(ד כג"פ, 7תל אביב פקיד שומה .  לה נסיונל חברה ישראלית לביטוח נ692/א "עהמחוקק בעקבות 

באותו עניי� טע� פקיד השומה כי קיזוז הפסדי$ של נישו$ ייעשה כנגד הכנסתו )). 1969 (673

, בית המשפט העליו� לא קיבל פירוש זה. ג$ א$ הכנסה זו הינה פטורה ממס, ממקורות אחרי$

די� זה תוק� �בעקבות פסק. משו$ שהוא ש$ לאל את כוונת המחוקק לפטור הכנסות מסוימות ממס

מ� ההכנסה הכוללת של הנישו$ ממקורות אחרי$  ונקבע כי קיזוז ההפסדי$ לא ייעשה, 28סעי+ 

 .שנוכו ממנה הפטורי$ והניכויי$ מ� ההכנסה לאחר, כלומר, אלא מהכנסתו החייבת ממקורות אלה

 הוא צרי# לפעול לטובת הנישו$, אפילו נותר ספק באשר לפרשנות הראויה של תקנות ההנחה .9

מודול בטו� השקעות . פקיד שומה למפעלי) גדולי) נ 082895/א "ענוכח הפסיקה ב) המחזיק(

 ).21.2.10, ]פורס$ בנבו[, טר$ פורס$ (מ"בתעשייה בע

וקובע את , נונה למגורי$קובע את תעריפי האר,  לצו הארנונה2 סעי+ �למבקש תביעה אישית  .10

  :  מהתערי+ הרגיל לדירה כדלקמ�50%השטחי$ שבגינ$ התערי+ יהיה 

פרגולה בבניין המשמש /מחסן מקורה לרכב וסככה, ק"ממ, מקלט", "39.67כל דירה אחרת "

  ".19.83 למגורים שאינו בית צמוד קרקע

 קובעות 2 ההנחה פרק התקנות. 2009 תושב מודיעי� מאז שנת 1985ל משנת "המבקש הוא נכה צה

 :בתקנות קובע. ה14סעי+ ". נפגעי מלחמה ושוטרי) ומשפחותיה), הנחות לחיילי)"בי� היתר 

יהיה זכאי להנחה מארנונה כללית , מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו התנאי) המפורטי) להל�"

בתקנות ) א)(2(ה14סעי+ .  :..."בשיעורי) כמפורט להל�, שהוטלה על הנכס באותה שנת כספי)

נכה הזכאי לתגמולי) או למענק "כי להנחה של שני שלישי$ מארנונה כללית זכאי , קובע בי� היתר

: ו בתקנות14על פי סעי+ . ]"נוסח משולב [1959 
ט"תשי) תגמולי) ושיקו) (חוק הנכי)לפי 

אלא . ה14 מטרי) רבועי) לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 70חו עולה על המחזיק בנכס ששט"

 תינת� –עלה מספר בני משפחתו של המחזיק והגרי) עמו על ארבעה ;  מטרי) רבועי) בלבד70לגבי 

  ".  מטרי) רבועי) בלבד90לגבי , הנחה כאמור

משפחתו הגרי$ מאחר שמספר בני , ר" מ90השטח המקסימאלי שבגינו זכאי המבקש להנחה הוא 

עד ליו$ הגשת . בבקשת האישור' עובדה זו אינה במחלוקת כעולה מנספח ב. עימו עולה על ארבעה

 2  1,071 �סכו$ זה עולה ב.  9,8572בקשת האישור נגבו מהמבקש תשלומי ארנונה בסכו$ כולל של 

  .על הסכו$ הנכו�

חוק ":להל� (2006 �ו" תשסחוק תובענות ייצוגיות ב8בענייננו מתקיימי$ התנאי$ הקבועי$ בסעי+  .11

  . לאישור תובענה ייצוגית) "תובענות ייצוגיות
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הקבוצה המיוצגת היא כל מי שזכאי להנחה מארנונה ואשר זכאותו חושבה על ידי המשיבה לפי 

  .בתקנות'  בתקנות וכ� הזכאי$ על פי פרק ב2'פי פרק הלרבות קבוצת הזכאי$ על , התערי+ המיוחד

        תמצית תגובת המשיבה  .ב

אי� אחיזה לשונית , בנוגע להגדרת שטח דירת המגורי$ לצור# מת� הנחה בארנונה, לפרשנות המבקש .1

ומנוגדת , )"צו הארנונה": להל�(היא עומדת בסתירה להוראות צו הטלת הארנונה של העירייה , בדי�

  . שנות התכליתיתלכללי הפר

קבלת הבקשה והתובענה תיטיב ע$ המבקש וע$ זכאי$ נוספי$ להנחה בשיעור לו זכאי המבקש  .2

א# תרע את מצב$ של זכאי$ המחזיקי$ בדירות מגורי$ , והמחזיקי$ בדירת מגורי$ בשטח דומה

הנמני$ על השכבה , ותרע את מצב$ של זכאי$ לשיעורי הנחה גבוהי$ יותר, ששטח� קט� יותר

  .החברתית החלשה והנזקקת

העיקרי והנלווה נוכח חובת , ההנחה ניתנת לכל שטח הדירה ,בהתא$ לדי� ולמדיניות של העירייה .3

  .העירייה לפעול בשוויו�

פטור ממס הוא פטור על פי די� מתשלו$ חובה המוטל על פי . מס הוא תשלו$ חובה המוטל על פי די� .4

על הנישו$ מוטל נטל . המעניק לו זכות זו, סמ# חקוקנישו$ זכאי להנחה או לפטור ממס על . די�

כי , והוא צרי# להוכיח בהתא$ לסדרי הדי�, כי נתקיימו בו תנאי הפטור ממס או ההנחה, הראיה

  . התקיימו בו כל תנאי הפטור כפי שפורט בדי� המקנה את הפטור

     .הפטורנפגעי מלחמה ושוטרי$ נהני$ מפטורי$ והנחות בארנונה על פי חוק , חיילי$ .5

 – מיני זכאי$ 11 � בחוק הפטור הוקנתה הנחה בארנונה בשיעור של שני שלישי$ ל 3ברישא של סעי+ 

  . בוטלו ארבעה מיני זכאי$ ונותרו שבעה, במהל# השני$. נכי$ ובני משפחותיה$

ימשיכו הזכאי$ מכוח ,  בחוק הפטור3כי ג$ א$ יבוטל סעי+ , בתקנות ההנחה נקבע) ז)(2(ה14בתקנה 

כ# שה$ עשויי$ להיות תקפי$ , לא נקבעה הגבלת זמ� על הפטורי$. סעי+ זה ליהנות מהפטורי$

  .  לחוק הפטור3למש# כל חייו של אד$ כל עוד הינו ממשי# לעמוד בתנאי סעי+ 

    . בתקנות ההנחה מפרט את רשימת הזכאי$ להנחה עקב מצב סוציאלי או כלכלי' פרק ב

כי אסור לרשות המקומית לית� הנחה בארנונה ללא הוראת די� , לחוק ההסדרי$ נקבע) ג(12בסעי+ 

  .מפורשת

כי גזבר הרשות המקומית יהיה ממונה על ביצוע מת� ,  לתקנות ההנחה קבע המחוקק15בתקנה 

הביצוע של מת� ההנחות והפטורי$ . למעט הנחות שבסמכות הוועדה, הנחות לפי תקנות ההנחה

כי לא יינתנו הנחות ופטורי$ שלא , עליו להקפיד הקפדה יתרהו, מופקד בידי גזבר הרשות המקומית

  .בהתא$ לדיני הארנונה

) א)(2(ה14ל ובהתא$ להוראת תקנה " מחיובי הארנונה בהיותו נכה צה2/3המבקש זכאי להנחה של  .6

  .ה14ר בלבד על פי תקנה " מ90ההנחה לה הוא זכאי היא בגי� . בתקנות ההנחה

, מחס�, ק"ממ, מקלט, 135ארנונה השטחי$ המפורטי$ בסיווג א לצו ה1בהתא$ להוראות סעי+ 

, כלומר. לצור# השתת ארנונה בגינ�" שטח בניי� מגורי$"ה$ , פרגולה/חנייה מקורה לרכב וסככה

  . חלק משטח דירת המגורי$
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קבעה , ולנוכח העובדה שאי� מדובר בשטח עיקרי בדירת המגורי$, בכדי להיטיב ע$ כלל תושבי העיר

 מהתערי+ של השטח העיקרי 50%כי שטחי$ אלו יחויבו בתערי+ של , עירייה בצו הארנונהמועצת ה

  . בצו הארנונה135של דירת המגורי$ שסיווגה 

ה 14כי יש לגזור את שיעור ההנחה הקבוע בתקנה , ו בתקנות ההנחה14המחוקק לא קבע בתקנה  .7

אלא קבע כי שיעור ,  המגורי$ר של השטח העיקרי בדירת" מ90 �ר או מ" מ70 � מ, בתקנות ההנחה

א$ שטח דירת המגורי$ מחולק למספר . ההנחה יינת� לשטחי$ האמורי$ משטח דירת המגורי$

לא נית� . יש לגזור את שיעור ההנחה באופ� יחסי, תעריפי$ המתייחסי$ לשטח עיקרי ולשטח נלווה

ינ� בהוראת די� כאשר עסק, לייחס לדברי המחוקק משמעות אשר לא קיבלה ביטוי בלשו� החוק

  .המתירה פטור או הנחה מתשלו$ חובה

את , א לצו הארנונה1ו בתקנות ההנחה וסעי+ 14המשיבה אינה מוסמכת לקרוא לתו# הוראות תקנה 

  .ועליה לייש$ הוראות אלו ככתב� וכלשונ�, מה שלא נכתב בה� במפורש

ייגזר רק מהשטח העיקרי לתת הנחה בארנונה ששיעורה , המשיבה אינה מוסמכת על דר# של פרשנות

  .כאשר לפרשנות זו אי� כל אחיזה לשונית בדבר החקיקה, של דירת המגורי$

כי במקרי$ בה$ דירת מגורי$ כוללת מספר , ו בתקנות ההנחה לקבוע14לו רצה המחוקק בתקנה 

ר מהשטח " מ90ר או " מ70יש לגזור את ההנחה לשטח של , לשטח עיקרי ולשטח נלווה, תעריפי$

המשיבה איננה רשאית לעשות ". רחל בית# הקטנה"היה עליו לכתוב זאת ב, י בדירת המגורי$העיקר

  . כ� על דר# של פרשנות

תעשה , פרשנות של הוראה חקוקה של פטור או הנחה מתשלו$ חובה, בהתא$ להלכה הפסוקה

שאי� לה כל אחיזה בלשו� ההוראה , בדקדקנות ובדווקנות ולא על דר# של פרשנות משתמעת

  .החקוקה

אי� . לפי תורת הפרשנות התכליתית יש לית� מוב� לטקסט קיי$ מבי� המובני$ הלשוניי$ האפשריי$ .8

והוא אינו רשאי לית� לטקסט מוב� שהוא אינו יכול לשאת , בכוחו של הפרש� ליצור טקסט חדש

תנת אי� אפשרות להגשי$ את התכלית א$ זו אינה ני, ע$ זאת, לצד הלשו� מצויה התכלית. בשפתו

 . להגשמה באמצעות הלשו�

ותפקידו של הפרש� בהפרדת , טקסט מהמשפט הציבורי, עסקינ� בפרשנות של הוראת די� פיסקלית .9

, אי� הוא מוסמ# ליצור טקסט חדש. שהרשויות השלטוניות יצרו, הרשויות היא לתת מוב� לטקסט

 . א בשפתווממילא אי� הוא מוסמ# לית� ללשו� הטקסט הציבורי מוב� שהוא אינו נוש

פעילותה של עירייה נועדה לספק שירותי$ שוני$ לרווחת תושביה וזאת בעיקר באמצעות מסי  .10

אות$ היא גובה מה$ על בסיס שוויוני ובהתא$ לשיקול דעתה בקביעת סוגי הנכסי$ על פי , הארנונה

הענקת פטור מתשלו$ ארנונה לנישו$ כלשהו מכבידה את נטל המסי$ על יתר . השימוש בה$

מערערת על עיקרו� השוויו� ומצמצמת את מקורות התקציב של הרשות על כ� יש לפרש , ושבי$הת

 א"ע; )2003 (121, 97) 3(נז ד"פ הפני$ שר' נ רחובות עיריית 9926/ צ"בג(את סעי+ ההנחה בצמצו$ 

' נ פלדברג 6331/ א"ע; )1975 (759' בעמ, 757) 1(כט ד"פ, 2 אביב�תל שומה פקיד' נ אליה 74375/

 שר' נ יקותיאלי 996741/ /"בג; 1233' בעמ, 1231 ז"י ד"פ, מקרקעי� שבח מס חוק לעני� המנהל

  )).2001 (688' בעמ, 673) 3(נה ד"פ, הפני$
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כי את שיעור ההנחה בארנונה המגיע לו יש לגזור רק מהשטח העיקרי בדירת , טענת המבקש .11

עומדת ,  אינ$ חלק מדירת המגורי135$משו$ שהשטחי$ הנלווי$ המפורטי$ בסיווג , המגורי$

    .בסתירה להוראות צו הארנונה

קבלת הבקשה . התחשיב המוצע מוביל לפגיעה בזכאי$ להנחה בשכבות החברתיות החלשות .12

, הוהתובענה המנהלית תיטיב ע$ המבקש וע$ זכאי$ נוספי$ להנחה המחזיקי$ בדירת מגורי$ גדול

תרע , וא+ חמור מכ#, א# תרע את מצב$ של זכאי$ המחזיקי$ בדירות מגורי$ ששטח$ קט� יותר

את מצב$ של זכאי$ לשיעורי הנחה גבוהי$ יותר הנמני$ בחת# של אוכלוסייה חלשה יותר ונזקקת 

   .יותר

ואי� לכלול אות$ , אינ$ חלק משטח דירת המגורי$, "שטחי$ הנוספי$"ה, בהתא$ לתחשיב המוצע .13

כי את שיעור ההנחה הקבוע בדי� יש לגזור א# ורק מהשטח , המבקש טוע�. כלל בתחשיב ההנחה

, אימו/ התחשיב המוצע יוביל לפגיעה בציבור הנישומי$ העיוורי$. העיקרי של דירת המגורי$

אשר יאלצו לשל$ סכומי ארנונה , ירת מגורי$ ששטחה זהה לשטח הדירה של המבקשהמחזיקי$ בד

) 5(2 מחיובי הארנונה למגורי$ בהתא$ לתקנה 90%הזכאי להנחה של , כ# עיוור. גבוהי$ יותר

ר " מ70 �ו, ר שטח עיקרי" מ183ר המחולק " מ253המחזיק דירה ששטחה הכולל , לתקנות ההנחה

לפי שיטת המבקש . יצא מקופח על פי שיטת המבקש) ה של המבקשכמו הדיר(שטחי$ נוספי$ 

  :החישוב יהיה כדלקמ�

חיוב הארנונה ;  7,259.612= ר " מ183ר כפול "למ 2 39.67: חיוב הארנונה השנתי לשטח העיקרי

תחשיב הארנונה השנתי לאחר ;  1,388.102= ר " מ70ר כפול "למ 2 19.83: השנתי לשטח הנלווה

.  725.9612=שה$ )   6,533.6492 (90%פחות ) חיוב שטח הדירה העיקרי( 2 7,259.61: ההנחה

) =  1,388.102+  2  725.961: (כ"סה). השטח הנלווה, ר" מ70חיוב שנתי של ( 2 1,388.10בתוספת 

2,114.0614 .    

  

  :לפי שיטת המשיבה יהיה החישוב כדלקמ�

חיוב הארנונה   ;  7,259.612= ר " מ183ול ר כפ"למ 2 39.67: חיוב הארנונה השנתי לשטח העיקרי

תערי+ הארנונה השנתי הממוצע ;  1,388.102= ר " מ70ר כפול "למ 2 19.83: השנתי לשטח הנלווה

 2 34.18) = שטח הדירה(ר " מ253לחלק )  1,388.102+  2 7,259.61( 2 8,647.71: לדירה

תחשיב ; ר"למ 2 3.418) = 30.762 (90%ר פחות "למ 2 34.18: תערי+ הארנונה להנחה;ר"למ

 2 3.418כפול )  משטח הדירה הכולל הזכאי להנחה90%(ר " מ227.7: הארנונה השנתי לאחר ההנחה

כפול ) יתרת השטח שאינו זכאי להנחה(ר " מ25.3, בתוספת.  778.2782שה$ ) תערי+ ההנחה(ר "למ

  . 1,643.0324) =  864.7542+  2 778.278: (כ"סה.  864.7542שה$  ) התערי+ הממוצע (34.18

מוביל לפגיעה בנישו$ , התחשיב המוצע במת� הנחה לעיוור המחזיק בדירה הזהה לזו של המבקש

ארנונה בשנה על פי תחשיב  2 1,643במקו$ , ארנונה בשנה 2 2,114אשר יאל/ לשל$ , עיוור

על שכבה , ללבדר# כ, נישו$ עיוור נמנה. לשנה 2 471תוספת ארנונה לחיוב של , קרי, המשיבה

  .חברתית חלשה יותר ונזקקת יותר מזו של המבקש

ל "בנכה צה, ר" מ100הוא הדי� בנישו$ אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה המחזיק בדירה ששטחה 

 ומעלה המחזיק 75%ובנכה בדרגת אי כושר השתכרותו בשיעור , ר" מ100המחזיק בדירה ששטחה 

   .ר" מ100בדירה ששטחה 

שכ� היא מצריכה בדיקה של סוגיות ,  לבירור על דר# של תובענה ייצוגיתהתובענה אינה ראויה .14

הקבוצה אינה עשויה מעור אחד אלא מקבוצות רבות של . עובדתיות בכל מקרה ומקרה לגופו

  . שמספר� מושפע מסוגי ההנחות השוני$ ומשטח הדירה של כל נישו$, נישומי$
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המשיבה בהתא$ להוראות תקנות ההנחות וצו למבקש אי� עילת תביעה שכ� ההנחות ניתנו על ידי 

די� הבקשה , משלא קיימת למבקש עילת תביעה נגד המשיבה. הארנונה כמפורט בהרחבה לעיל

  .  לאישור התובענה המנהלית כייצוגית להידחות על הס+

  – נקבע וגיותייצ תובענות חוק ב11בפריט  .15

  ". אגרה או תשלו) חובה אחר, כמס, תביעה נגד רשות להשבת סכומי) שגבתה שלא כדי�"

אינו נכלל , אשר נפלה בו טעות, פרשנות של דבר חקיקה המעניק פטור או הנחה מתשלו$ חובה

  . ל" הנ11בפריט 

סעד של השבה כי לא יורה על , שומה על בית המשפט הנכבד, מכוחה של הלכת הבטלות היחסית .16

 .א+ א$ יסבור כי יש לאמ/ את התחשיב המוצע, בענייננו

  

 התגובה לתשובהתמצית   .ג

טענת המשיבה כי הפרשנות המוצעת על ידי המבקש תרע את מצב$ של זכאי$ אחרי$ להנחה בטעות  .1

על פי הפרשנות המוצעת . י המבקש"היא מבוססת על הבנה לא נכונה של הפרשנות המוצעת ע. יסודה

  :  בתגובה1המשיבה טענה בסעי+ . בקש אי� פגיעה בזכאי$ אחרי$ להנחהי המ"ע

אינם חלק משטח דירת , "שטחים הנוספים"ה"או בלשונו , השטחים הנלווים, לגישת המבקש"

וכי את ההנחה יש להחיל אך ורק על השטח , ואין לכלול אותם כלל בתחשיב ההנחה, המגורים

  ".)."יב המוצעהתחש: "להלן(העיקרי של דירת המגורים 

את ההנחה יש לתת , לכ�. עמדת המבקש היא שהזכאי להנחה זכאי לנצלה עד למקסימו$ האפשרי .2

מאחר שהשטח העיקרי של הדירה , א$ בכ# מוצתה ההנחה. מתו# השטח העיקרי של הדירהתחילה 

מאחר ששטח , א$ לא מוצתה ההנחה. הסתיי$ החישוב, גדול מהשטח המקסימאלי לצרכי הנחה

 יש לית� מתו# השטחי$ הנוספי$ יתרתהאת ,  קט� מהשטח המקסימאלי לצרכי הנחההדירה

  ).  לבקשת האישור30�32סעיפי$ (

לרבות זכאי$ להנחה אשר , עמדת המבקש אינה יכולה להרע את מצב$ של זכאי$ כלשה$ להנחה

י "הוצגו עאשר  כל הדוגמאות). אלה אשר זכאות$ אינה מוגבלת בשטח, היינו(אינ$ נכללי$ בקבוצה 

המשיבה בתגובתה מבוססות על אותה פרשנות שגויה של עמדת המבקש לפיה אי� להביא בחשבו� 

  . לצורכי הנחה את השטחי$ הנוספי$ כלל

כאשר ההנחה אינה : אי� בפרשנות המבקש משו$ הרעת מצב� של הקבוצות האחרות בכל הדוגמאות

ניק את ההנחה על פי שיעור ההנחה  יש להע�הבעיה הפרשנית אינה עולה כלל , מוגבלת בשטח

יש לתת אותה , כאשר ההנחה מוגבלת בשטח; הרלוונטי מתו# כלל הארנונה המשתלמת על הדירה

 . מתו# השטחי$ הנוספי$, א$ קיימת, ואת היתרה, תחילה ביחס לשטח העיקרי של הדירה

 200יקרי שלה י המבקש יפחית את ההנחה לזכאי בעל דירה שהשטח הע"על מנת שהחישוב המוצע ע .3

ספק רב מאוד א$ קיימת דירה כה . ר" מ9.5 �נדרש כי שטח השטחי$ הנוספי$ יהיה קט� מ, ר"מ

א$ אי� שטחי$ נוספי$ . ובכל מקרה ברור כי ההפחתה תהיה מזערית, גדולה ע$ שטח נוס+ כה קט�

 1 �  כ� ר "למX 30 + 43.03 X 170= (44.12  2 50.32 / (200על  ר לצור# הנחה יעמוד"התערי+ למ, כלל

 70/90שנתי מרבי של " נזק"דהיינו , י המבקש"ר בלבד יותר מאשר בשיטת החישוב המוצעת ע"למ2 

  .בלבד2 
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מיטיב ע$ , כאמור, אלא(מאחר שהחישוב המוצע אינו פוגע בהכרח בזכאי$ בעלי הדירות הגדולות 

המשיבה לא . ימת בפועלהיה על המשיבה להוכיח כי פגיעה כזו קי, )א$ לא א$ כול$, רוב$ המכריע

 2' עמ, כ המשיבה"דברי ב(וא+ הדגישה כי טיעוניה בעניי� ה$ ברמה התיאורטית , עשתה כ�

 ).1�3שורות , בפרוטוקול

בוודאי שתחשיב המבקש , א$ ההנחה לבעלי הדירות הגדולות תינת� מתו# השטחי$ היקרי$ תחילה

  .מיטיב עימ$

כי בעלי דירות גדולות זכאי$ , מבקש ג$ העמדהי ה"באותה מידה מתאימה לפרשנות המוצעת ע

ובתו$ מיצוי שטח זה הנחה מתו# , להנחה תחילה ביחס לשטחי$ שתערי+ הארנונה עליה$ גבוה יותר

כי על פי צורת חישוב זו ג$ מצב$ של כל בעלי הדירות הגדולות , מוב�. השטחי$ בעלי התערי+ הרגיל

 . ישופר

קש במידה מסוימת את מצב� של קבוצות זכאי$ אחרות י המב"אפילו תרע הפרשנות המוצעת ע .4

ובוודאי , אי� הדבר אמור להוות שיקול משמעותי לדחיית בקשת האישור, לעומת המצב הקיי$

צריכות , א$ הדי� הוא כפי שהמבקש טוע� לו. כאשר אי� כל הוכחה לפגיעה קיימת ולהיקפה

אחרי$ על מנת להעדי+ את האינטרסי$ להתקיי$ נסיבות מיוחדות מאוד של פגיעה חמורה במיוחד ב

 . שלה� על פני אלה של הקבוצה נושא הבקשה

אי� עניינה של בקשת האישור מדיניותה של המשיבה או אופ� הפעלת שיקול דעתה במת� הנחות  .5

י מחוקק המשנה בתקנות "המחלוקת נוגעת לאופ� הפעלת מדיניות ההנחה שנקבעה כבר ע. לזכאי$

). הנחות ביחס לאות� הנחות המוגבלות על פי התקנות לשטח מקסימאליפרשנות תקנות ה(ההנחה 

  . אינ$ רלוונטיי$ לדיו� כא�� לרבות ההשפעה על קבוצות אחרות �שיקולי מדיניות של המשיבה , לכ�

, לפיה$ יש להתמקד בפשט של לשו� החקיקה, דווקא כללי הפרשנות הנטעני$ על ידי המשיבה .6

המשיבה לא הציעה כל פרשנות תכליתית אלטרנטיבית .  המבקשמחזקי$ את עמדתו הפרשנית של

 . לזו שהציע המבקש

מאחר שמידת ההנחה , הפרשנות שמציעה המשיבה פוגעת בעקרו� השוויו� בתו# הקבוצה עצמה .7

על פי פרשנות המבקש כמעט תמיד תהיה ההנחה בגובה זהה . משתנה על פי גודל השטחי$ הנוספי$

כ# שחלק מההנחה תינת� , אינה מספיק גדולה לניצול מלא של הפטורא$ הדירה , או תשתנה מעט(

 ).ספק א$ קיימות דירות כאלה במודיעי� בה� מחזיק מי מחברי הקבוצה. בגי� השטחי$ הנוספי$

את האבסורד בעמדתה של המשיבה נית� להדגי$ במקרה בו המשיבה מחליטה שלא לחייב את  .8

חלק מההנחה המגיעה לזכאי ג$  "יבוזבז" המשיבה לשיטתה של . השטחי$ הנוספי$ בארנונה כלל

  . על שטחי$ שממילא אינ$ מחויבי$ בארנונה

 דיו�  .ד

  :  קובעייצוגיות תובענות חוק ב4סעי+  .1

  :להל�אלה רשאי) להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט ) א"(

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה , )א(3אד) שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי"   )1(
  ".; בש) אותה קבוצה–או משפט המשותפות לכלל החברי) הנמני) ע) קבוצת בני אד) 

  : קובעתייצוגיו תובענות חוק ב8סעי+ 

  :א) מצא שהתקיימו כל אלה, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית  )א"

ויש , התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  )1(
  ;אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה
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  ;ת בנסיבות העני�תובענה ייצוגית היא הדר, היעילה וההוגנת להכרעה במחלוק  )2(

הנתבע לא ; קיי) יסוד סביר להניח כי ענינ) של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר, הולמת  )3(
  ;רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעני� זה

  ".קיי) יסוד סביר להניח כי ענינ) של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו) לב  )4(

עילת תביעה המעוררת , המבקש, ננו היא הא$ לתובעהשאלה הראשונה הדורשת הכרעה בעניי .2

והא$ יש אפשרות סבירה , שאלות של עובדה ומשפט המשותפי$ לקבוצה אותה הוא מבקש לייצג

  .ששאלות אלה יוכרעו לטובת הקבוצה

אני סבורה שבתשובת המשיבה אי� כל מענה לטענות המבקש נוכח העובדה שזו התעלמה למעשה  .3

שהמבקש כלל לא טע� לה , לפרשנות של תקנות ההנחה וחוק הפטורוהשיבה , מטענות המבקש

 מתו# הארנונה המוטלת על שטחי תחילההמבקש טע� כי יש לגזור את ההנחה הרלבנטית . ואבהיר

עוד טע� כי במקרה בו ההנחה לה זכאי הזכאי לא . המגורי$ העיקריי$ לפי התערי+ הרגיל לדירה

עניק את ההנחה מתו# הארנונה המוטלת על השטחי$ יש להמשי# ולה, מוצתה בשטחי המגורי$

  .הנוספי$

שהשטחי$ ,  א# לא נטענה על ידו כלל,  המשיבה נטענות בתשובה לטענה שמיוחסת למבקשכל טענות

וכי את ההנחה יש , הנוספי$ אינ$ חלק משטח הדירה ושאי� לכלול אות$ כלל בתחשיב ההנחה

המשיבה חזרה וטענה ).  בתגובה60'  וס1' ס' ר(להחיל רק על השטח העיקרי של דירת המגורי$ 

  .אי� בה ממש, כי הטענה המיוחסת לו, בסיכומיה אות� טענות וזאת חר+ הבהרות המבקש בתשובתו

ערכה המשיבה חישובי$ מפורטי$ , בהתאמה לפרשנות השגויה של המשיבה את טענות המבקש .4

כלוסיות אחרות הזכאיות להנחה בתגובתה בה$ היא מתיימרת להוכיח כי שיטת המבקש מקפחת או

חישובי המשיבה אינ$ משקפי$ כלל את החישוב על פי שיטת .  ולא היא�)  בתגובה63 �60סעיפי$ (

שכ� ה$ אינ$ מביאי$ בחשבו� הנחה בגי� השטחי$ הנוספי$ במקרי$ שהזכאי זכאי להנחה , המבקש

רה העיקרי אינו ממצה את וכ� במקרי$ בה$ שטח הדי) למשל ההנחה לעיוור(על מלוא שטח הדירה 

, לפי שיטת המבקש, ביצוע החישוב). למשל בדוגמת האזרח הוותיק(השטח המקסימאלי למת� הנחה 

כשנלקחי$ בחשבו� , מביאה לתחשיב נמו# מתחשיב המשיבה בכל הדוגמאות שהביאה המשיבה

 . על פי שיטת המבקש, השטחי$ הנוספי$

אות לכאורה כי שיטת המבקש עלולה לפגוע בקבוצות על כ� אני קובעת כי המשיבה לא הצליחה להר .5

המשיבה בהתאמה לא הוכיחה לכאורה כי . בעוד שהמבקש הראה כי אי� כל פגיעה כזו, אחרות

 .בשיטת המבקש יש משו$ פגיעה בשוויו�

, כי לשיטתו ייהנו כל הזכאי$ על פי חוק הפטור ותקנות ההנחה, המבקש לעומת זאת הוכיח לכאורה .6

לא ראיתי מקו$ להתייחס כלל ( יותר מאשר ה$ מקבלי$ היו$ על פי שיטת המשיבה להנחה גדולה

ואשר ,  בתשובה9כ המבקש בסעי+ "שהביא ב, למקרה החריג שהוא בלתי סביר ולא ברור שקיי$ כלל

 ). לא נטע� על ידי המשיבה אפילו לא בסיכומיה

ענה כי פרשנות המבקש משהסתבר שאי� כל ממש בטיעו� המשיבה שמבוסס כולו על הט, למעשה .7

 . נפל הטע$ העיקרי לפרשנות המשיבה על פי שיטתה, תביא לפגיעה בקבוצות אחרות

 . אני סבורה כי ג$ טענותיו הנוספות של המבקש תומכות בפרשנות הנטענת על ידו .8

  : פרשנות$ של דיני המסי$ היא פרשנות תכליתית .9
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ג) לעניי� חוק מס נקודת המוצא , ק אחרכמו כל חו. אי� לה) לחוקי המסי) כללי פרשנות משלה)"
. בלשו� ההוראה, ולו מינימאלי, א) לאפשרויות השונות יש עיגו�, והשאלה היא, היא לשו� החוק

. המגשימה את מטרתה של חקיקת המס, מבי� האפשרויות השונות יש לבחור אותה אפשרות
ו כבזו על הפרש� לית� בז. ולעתי) מטרתה היא פטור ממס, לעתי) מטרת החקיקה היא הטלת מס

כש) , אי� עליו לפרש את החוק לטובת הנישו). המביא להגשמת תכלית החקיקה, אותו פירוש
אי� עליו לפרש  .טובתו של נישו) אחד היא לעתי) רעתו של נישו) אחר. שאי� עליו לפרשו לרעתו
אי� ,  בכל חוק אחרכמו, בחוק מס... כש$ שאי� עליו לפרשו באופ� ליבראלי, את החוק באופ� דווקני
ואותה יש להסיק בדרכי) , יש לפרש את החוק לפי התכלית החקיקתית. להסתפק בלשו� בלבד

 ).'נ' מ�ההדגשות שלי(" המקובלות והידועות

אהרו� ברק ' כ� ר) 1985 (76 �75, 70) 2(לט ד"פ ,רחובות שומה פקיד. נ חצור קיבו/ 82165/ א"ע' ר(

 ).1997 (425' ז עמ"ח תשנ" כמשפטי)" פרשנות דיני מסי$"

הפרש� אינו רשאי לתת . מעניקה משקל כבד לשיקול הלשוני, ככל פרשנות, הפרשנות התכליתית"

 על כ�
 על...שהלשו� אינה יכולה לשאת בשפה שבה החוק כתוב) משפטית(ללשו� החוק משמעות 

מתח) זה נקבע על פי המשמעות . לקבוע את מתח) האפשרויות הלשוניות" תכליתי"הפרש� ה

  )432' ברק ש$ עמ' א(....הלשונית של הטקסט החוקי העוסק בדיני מסי)

אלה ה) האינטרסי) הנאבקי) על . תכלית החקיקה היא המטרה אשר דבר החקיקה מגשימה

אלה הערכי) . זו המדיניות שהחוק מעצב...חקיקההבכורה ואשר הפשרה ביניה) מונחת ביסוד ה

כי החוק אינו יצירה יחידה של מחוקק חד פעמי , בקביעת התכלית ההנחה היא....שהוא מגשי)

. החוק הוא יצירה נמשכת של מחוקק קבוע הפועל בחברה חיה ותוססת. הפועל בחברה בת חלו"

צריכה להשתלב בתכלית , קה כולההמקבלת את גוונה מצביונה של מערכת החקי, תכליתו של חוק

  .)433'  ברק ש$ עמ' א(החקיקה הכללית ובערכיה הכלליי) של החברה 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי  (המדינה במשק ההסדרי$ חוקב) ב(12תקנות ההנחה תוקנו מכוח סעי+  .10

  : בחוק וקבע12סעי+ ). "חוק ההסדרי)": להל� (1992 �ג"תשנ) ציבהתק

השרי) יקבעו בתקנות את שיעור ההנחה המרבי שיינת� למי שישל) ארנונה כללית בתשלו)  )א("
  .אחד בתחילת שנת הכספי)

ואת , שר הפני) יקבע בתקנות תנאי) וכללי) למת� הנחות אחרות בתשלומי הארנונה הכללית  )ב(
  . וכ� רשאי הוא לקבוע את שיעורי ההנחה המזעריי); נחה המרביי)שיעורי הה

מועצה לא תפחית תשלומי ארנונה כללית אלא א) כ� נתקיימו במחזיק בנכס התנאי) שנקבעו   )ג(
  ".ובהתא) לכללי) ולשיעורי) שנקבעו, בתקנות לפי סעי" זה

עמד בית המשפט העליו� על ) 2001 (681 �680, 673) 3(נה ד"פ הפני$ שר. נ יקותיאלי 996741/ א"עב

  : ההיסטוריה החקיקתית של חוק ההסדרי$

מוטלת על ") ארנונת רכוש"להבדילה מ, בלשו� החוק" ארנונה כללית("חוק ההסדרי) ארנונה "
וחישובה הוא לפי יחידת שטח , )ובלבד שאינ) אדמת בניי�(בנייני) ועל קרקעות שבתחו) העירייה 

  ...החייבי) בארנונה ה) המחזיקי) בנכסי). לשימושו ולמקומו, בהתא) לסוג הנכס
לפיה קנתה עירייה ו, העיריות פקודת ל280בראשית הייתה הוראת סעי" . אשר להנחות ולפטורי)

או בגלל , בהתחשב במצבו החמרי של החייב בה�, להפחית ארנונות או לוותר עליה�"...סמכות 
מסתבר כי העיריות לא שתו לב� לסמכות� המוגבלת בהענקת ". סיבה אחרת שתאושר על ידי השר

רס� 
אופטורי) והקלות הוענקו לל, פטורי) מתשלו) ארנונות או במת� הקלות בתשלו) ארנונות
ג) ללא קשר למצבו החומרי של אד) וג) ללא קבלת אישורו של שר הפני) כנדרש : ובלא מגבלות

בדוח ועדה שמונתה בשעתה לבחינת ההסדר הראוי לקביעת הנחות , בי� השאר, בדי� וכ, נאמר
   ):1992 בדצמבר 31דוח שמיו) (בארנונה 

, וסר באחידות ובקריטריוני) ברורי)ח, מצביעה על עיוותי) כלכליי) וחברתיי)... תמונת המצב
פגיעה באושיות הצדק החברתי בתו, הרשות ובי� רשות אחת לרעותה וזאת בנוס" להשלכות 

  .הכספיות על תקציבי הרשויות המקומיות עקב אובד� הכנסה

חסרונ) של קריטריוני) וכללי) ברורי) ואחידי) עלול להביא לכדי חשש לקיו) אפשרי של 
לת החלטות למת� ההנחות ולכ, השלכות ציבוריות וחברתיות משמעותיות שיקולי) זרי) בקב

  .ביותר

  ". לחוק ההסדרי)12על רקע מצב דברי) בלתי ראוי זה הוחק סעי" ...
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  :על פי הלכת יקותיאלי, אשר לתקנות ההנחה

לחוק ההסדרי) לקבוע בתקנות תנאי) וכללי) ) ב(12הלה קנה סמכות בסעי" , אשר לשר הפני)"
כי על , ככל הנראה, הסוברי) סברו. נחות בתשלומי ארנונה לרבות שיעורי ההנחה המרביי)למת� ה

דר, זו של הטלת הגבלה על הרשויות המקומיות בנושא מת� הנחות בתשלומי ארנונה ובקביעת� של 
" עיוותי) כלכליי) וחברתיי)"ארציות להענקת הנחות ייעשה סדר וצדק וייעלמו 
 מידה כלל
 אמות

  ".ת התקופה הקודמתשאפיינו א

 תכלית סוציאלית שעניינה מת� הנחות לזכאי$ –העולה מ� האמור הוא שתכלית התקנות היא כפולה  .11

אזרחי$ , כמו נכי$(שהשר המוסמ# מצא להקל בנטל הארנונה עליה$ בשל מצב$ האישי המיוחד 

ידה ה� אחידות אמות המ,  באופ� שרשימת הזכאי$ נתונה� ושוויו� ) עולי$ ועוד, עיוורי$, ותיקי$

 . והקריטריוני$ ברורי$

צו הארנונה של המשיבה קובע תעריפי ארנונה למגורי$  שה$ מדורגי$ לגבי מגורי$ שוני$ באופ�  .12

כמו . שה$ עולי$ ככל ששטח הדירה גדול יותר ועד תקרה מסוימת שאז חוזר התערי+ לזה ההתחלתי

כארנונה שחלה לגבי שטחי$ , נהכ� הוא קובע תערי+ של מחצית מהמדרגה הראשונה של הארנו

צו הארנונה קבע שיעור מופחת . פרגולה/חניה מקורה לרכב וסככה, מחס�, ק"ממ, נוספי$ קרי מקלט

של ארנונה על השטחי$ הנוספי$ עקב הכרתו בכ# שאי� מקו$ לגבות ארנונה מלאה עבור שטחי$ 

ה המופחתת על השטחי) זו לטעמי תכלית הארנונ. כאלה שאינ$ שטחי מגורי$ כפשוט$" נספחי$"

אינני סבורה כי מטרת קביעת הארנונה המופחתת על השטחי$ הנוספי$ הייתה הקטנת . הנוספי)

הפרשנות הנטענת על ידי . ההנחה של הזכאי$ להנחה או לפטור על פי תקנות ההנחה או חוק הפטור

ית צו הארנונה בעוד שהפרשנות של המבקש נותנת לכאורה ביטוי לתכל, המשיבה מביאה לתוצאה זו

באופ� שצו הארנונה אינו משמש מכשיר , ולתכלית תקנות ההנחה ומביאה להרמוניה ביניה$

 . אשר לא לכ# נועד, להפחתת ההנחה

באופ� שחל תערי+ על , אני מקבלת את טענת המבקש כי רוח צו הארנונה  היא שהחיוב הוא מדורג .13

רגה עד שלאחר תקרה מסוימת היא חוזרת מעבר לו עולה הארנונה בהד, מספר מטרי$ נתו� התחלתי

על כ� חיוב שונה בגי� שטח מגורי$ עיקרי . כ# בדירות גג ובבתי$ צמודי קרקע, לתערי+ הראשו�

ופרשנות המבקש לפיה יש לית� תחילה את ההנחה לגבי השטח העיקרי של , אינו זר לצו, תחילה

 ". הארנונהשיטת צו"הדירה להבדיל מהשטחי$ הנוספי$ עולה בקנה אחד ע$ 

כ# מקו$ שיש . פרשנות המבקש עדיפה ג$ מהטע$ שפרשנות המשיבה מביאה לתוצאות אבסורדיות .14

אלא שבדירה אחת כל השטח הוא , לשני זכאי$ דוגמת המבקש דירות בגודל זהה לצור# צו הארנונה

ה במקרה כז).  בבקשה20סעי+ ' ר(למגורי$ ואילו בדירה האחרת חלק מהשטח הוא שטחי$ נוספי$ 

תוצאה זו סותרת את צו . בעל הדירה שבה השטח למגורי$ גדול יותר יזכה בהנחה גדולה יותר

לפי פרשנות . הארנונה שמכוו� להטיל ארנונה גבוהה יותר על בעלי שטחי מגורי$ גדולי$ יותר

המבקש התאמה בי� צו הארנונה לבי� חוק ההנחה בעוד שפרשנות המשיבה מביאה לסתירה בי� שני 

 .הדיני$

כל זכאי מקבל תחילה הנחה מסכו$ הארנונה בגי� שטח . פרשנות המבקש שוויונית יותר ואחידה .15

ורק א$ שטח הדירה אינו השטח המקסימאלי למת� , ללא קשר לשטחי$ הנוספי$, דירת המגורי$

פרשנות המשיבה לפיה יש לראות בשטחי$ הנוספי$ . מחושבת ההנחה ג$ מהשטחי$ הנוספי$, הנחה

מביאה לחיובי ארנונה שוני$ התלויות בחלק$ היחסי של , ל הדירה לצרכי הנחהחלק מהשטח ש

 . השטחי$ הנוספי$ מתו# כלל שטח הדירה
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מועצה רשאית לקבוע "תקנות ההנחות קובעות כי . לשו� התקנות אינה תומכת בפרשנות המשיבה .16

נאי) המפורטי) מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו הת"וכי ) 2' ס...."(הנחה מסכו) הארנונה הכללית

בלשו� זו אי� כל עיגו� לשיטת הממוצעי$ ). 14' ס..."(להל� יהיה זכאי להנחה מארנונה כללית

אמנ$ היא אינה קובעת מפורשות את דר# החישוב לה טוע� המבקש ואול$ . שנוקטת המשיבה

 ועל ,שקובעת חיובי$ הדרגתיי$ לפי שטחי$ שוני$" שיטת צו הארנונה"כאמור דר# זו מתיישבת ע$ 

 .כ� אותה הדרגה הגיונית ג$ בחישוב ההנחה בגי� הארנונה

ראוי לפרש דווקא את , נראה לי כי נוכח תכלית החוק קרי הרצו� להיטיב ע$ סוגי אוכלוסיות שוני$ .17

אני מקבלת את . התקנות באופ� המיטיב ע$ הזכאי$ דהיינו באופ� שיקנה לה$ את ההטבה המירבית

הנמצאת בפרק ( בתקנות ההנחה 17ישבת ע$ הוראת תקנה טענת המבקש כי פרשנות זו מתי

ממנה נית� ללמוד כי מחוקק המשנה שא+ לאפשר לזכאי$ לקבל את ההנחה ") הוראות כלליות"

 .הגבוהה מבי� אלו האפשריות

ג$ מכל הטעמי$ הנוספי$ שמניתי לעיל נחה דעתי כי המבקש הרי$ את הנטל המוטל עליו והוכיח כי   .18

אני ג$ . שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה וכי לו עצמו יש עילת תביעה אישיתיש אפשרות סבירה 

. ייצוגיות תובענות חוק ב8סבורה כי מתקיימי$ התנאי$ הנוספי$ לאישור התובענה על פי סעי+ 

מדובר בשאלה משפטית בעיקרה ועל כ� שוני . ההשאלות שבמחלוקת משותפות לכל חברי הקבוצ

כ המבקש ניהל את ההלי# עד כה בצורה "ב. הנתוני$ של כל זכאי אינ$ מונעי$ את הדיו� המשות+

חס# זמ� יקר בהסכימו לוותר על חקירות וכ� ויתר על הגשת סיכומי$ לאחר שמצא , יעילה ועניינית

אני סבורה כי .  הגשת תשובה לסיכומי המשיבהויתר על, בנוס+. כי מיצה טענותיו במסגרת הבקשה

כ המבקש טע� טענותיו באופ� מקצועי וענייני ואי� לבית המשפט סיבה לחשוב כי עניינ$ של חברי "ב

 .הקבוצה לא ייוצג כראוי

כ המשיבה טע� בתשובתו לבקשה כי אפילו יקבל בית המשפט את פרשנות המבקש אי� מקו$  "ב .19

אי� מחלוקת כי המשיבה לא הודיעה על .  הלכת הבטלות היחסיתשיורה על סעד של השבה נוכח

המשיבה ג$ לא טענה טענות לפי סעי+ . ייצוגיות תובענות חוק ב9חדילה בהתא$ לזכותה על פי סעי+ 

על כ� טענת המשיבה לעניי� הסעד הראוי מקומה בדיו� בתובענה גופה . ייצוגיות תובענות חוקב) ב(8

 .ולא מצאתי להידרש לה בשלב זה

 לא חל ייצוגיות תובענות חוק בתוספת השנייה ב11כ המשיבה כי פרט "לא מצאתי כל ממש בטענת ב .20

לטענתו פרשנות דבר חקיקה המעניק פטור או . בתביעה נושא הדיו� וכי על כ� יש לדחות את הבקשה

  . 11אשר נפלה בו טעות אינו נכלל בפרט , הנחה מתשלו$ חובה

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת " קובע כי  ייצוגיות תתובענו חוק ב3סעי+ 

, תביעה נגד רשות להשבת סכומי) שגבתה שלא כדי�":  בתוספת השנייה קובע11 פרט ...".השנייה

לשו� החוק עניינה סכומי$ שנגבו על ידי רשות שלא כדי� ". אגרה או תשלו) חובה אחר,כמס

לטעמי אי� .  רלבנטי לעניי�–" שלא כדי�"כל עיגו� לטענה כי מקור הגבייה לא מצאתי . כתשלו$ חובה

  .א$ משו$ טעות בפרשנות וא$ מכל סיבה אחרת, נפקא מינה מדוע נגבו הסכומי$ שלא כדי�

  

  סו" דבר  .ה
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אני קובעת כי הקבוצה היא כל מי שהיה זכאי להנחה מארנונה ואשר . אני מקבלת את הבקשה

  ). חוק תובענות ייצוגיות ב21כפו+ להוראות סעי+ (ר "למ" תערי+ המיוחדה"זכאותו חושבה על פי 

  .  א כפר סבא4ה אס+ שילה מרחוב בקעת הירח "ד ה"כ עוה" התובע המייצג הוא ניר שדה על ידי ב

כפו+ להוראות (ר שלא כדי� עקב שיטת חישוב ההנחה  עילת התביעה היא גבייה גביית ארנונה בית

  ).ייצוגיות תובענות חוק ב21סעי+ 

 מהי דר# החישוב הראויה לצור# חישוב ההנחה � השאלות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה 

  .לזכאי$ על פי תקנות ההנחה

בצירו+ העתק של , תימסר הודעה על החלטה זו למנהל בתי המשפט, בחוק) ב(14  סעי+ על פי

  .לש$ רישומה בפנקס, ההחלטה

בשני עיתוני$ יומיי$ ") סו+ דבר"שכותרתו (יפורס$ הפרק האחרו� להחלטה זו ,  בחוק25על פי סעי+ 

  .  בשלב זה תישא המשיבה בהוצאות הפרסו$. בשפה העברית

  .ח" ש35,000כ המבקש בגי� הבקשה בסכו$ של "ט ב"המשיבה תישא בשכ

  
  

5129371  

54678313  
  

5129371  

בהעדר , 2011 אוגוסט 22, א"ב אב תשע"כ,  נית� היו54678313$

               . הצדדי$
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