
 

 

 2019דצמבר           ניציפלימיסוי מומחלקת מעו"דכן 

 

 לקוחות וידידים יקרים,

 

 69375-11-18עמ"נ אביב בהליך -פורסם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל 2019דצמבר ב 18ביום 

' השופט כב"( אשר ניתן ע"י פסק הדין)להלן: " אביב יפו ואח'-אר.אס.אס.שיווק יינות ומזון בע"מ נ' עיריית תל

, כיצד יסווג נכס המשמש לצורך חיתוך של פירות וסידורם . בפסק הדין נדרש בית המשפט לשאלהחגי ברנר

  באריזות שי? 

 

 ,("החברה"חברת אר.אס.אס.שיווק יינות ומזון בע"מ )להלן: המערערת, בית המשפט קיבל את עמדתה של 

יסווג לצרכי ארנונה שם משלוחם באריזות שי מתבצעת מלאכת חיתוך ואריזה של פירות לנכס בו ופסק כי 

 ."שירותים ומסחר" )כטענת העירייה(כ)כטענת החברה( ולאו  מלאכה" ת"ביכ

 

מבחן "יצירת יש ] לאורך השנים שנקבעו בפסיקת בתי המשפטכי מבחני המשנה  אף הוסיף וצייןבית המשפט 

תועלת הכלכלית; מבחן ההנגדה ומבחן  מוחשי אחד מיש מוחשי אחר"; היקף השימוש במוצר מוגמר; מבחן ה

אינם ישימים בכל מקרה ומקרה, שכן הם נקבעו לפני עשרות שנים וקיים קושי בסיסי ביישום  [מרכז הפעילות

הארנונה למציאות  ילעניין זה הבהיר בית המשפט כי יש להתאים את סיווגהמבחנים ובהתאמתם לתקופתנו אנו. 

 המודרנית.

 

, לפיה החברה אינה זכאית ועדת העררלא מצא בסיס משפטי למסקנתה של פט כי הבהיר בית המש ,כמו כן

ליהנות מן הסיווג של "בתי מלאכה", רק משום שלא הוכיחה כי הכנסותיה דלות ושהיא מספקת שירות חיוני  

 לציבור.  

 

העובדה שהחברה מוכרת את מוצריה, אינה מצדיקה את סיווגה כעסק של שירותים הדגיש כי בית המשפט אף 

ומסחר כנטען על ידי העירייה, שהרי מובן שגם מפעל תעשייתי לכל דבר וענין רשאי למכור את מרכולתו מבלי 

  לאבד אגב כך את סיווגו כמפעל תעשייתי.

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

ברה נותנת שירותים ללקוחות קונקרטיים המזמינים  אף בעובדה שהחוקבע כי בית המשפט זאת ועוד, הגדיל 

" ויש ומסחר "שירותיםאת הנכס בגדר אין כדי להביא  –ממנה חבילות שי מסויימות לפי צרכים ו/או תקציב 

 .את סיווגו כ"בית מלאכה" על כנו להותיר

 

ולא "משרדים, ]"בתי מלאכה" כיסווג  הנכסנקבע כי ו בוטלהתקבל, החלטתה של ועדת הערר הערעור החברה 

 .[שירותים ומסחר"

 

 בברכה,

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו
 

 savital@fbclawyers.com 03-6944203 אסף ית אביטלגשעו"ד 
 akraiz@fbclawyers.com 03-6944203 אנה קרייז  עו"ד

 

............................................................................................................................... 
להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'. טית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפ
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