
 1953-)פטור לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה(, תשי"גחוק הרשויות המקומיות א ל6סעיף בהתאם ל

, זכאים (סעיפי ההנחה –)להלן  1993-)הנחה מארנונה(, תשנ"ג לתקנות הסדרים במשק המדינהז 14 תקנהלו

, ובלבד שהציגו שבו מתנהל עסקם סקבית העמהארנונה המוטלת עליהם בגין  2/3להנחה בשיעור נכי צה"ל 

בע בשומה שאינם חייבים בתשלום מס )להלן שאינם חייבים בתשלום מקדמות, או שנק אישור מפקיד השומה

 (.ה לעסק של נכה צה"להקריטריון לקבלת הנח –

לעיריית חיפה  2017פנתה בשנת  ,100%, נכה צה"ל בשיעור משולם אבניבבעלות מלאה של חברה העותרת, 

בבקשה לקבלת הנחה מארנונה בגין בית העסק המוחזק על ידה, וקיבלה את ההנחה. בהמשך ( העירייה –)להלן 

. ואולם, ההנחה בבקשה לקבלת הנחה בהתאם להוראות סעיפי 2018-2020בין השנים לעירייה גם ה תפנלכך, 

מאחר , האת בקשת 30.12.2020-העירייה ב דחתה, והוחלפו עמדות הצדדים תיבדק השבקשת הלאחר שנמסר ל

הנחה בארנונה מוענקת לעסק המנוהל באמצעות נכה צה"ל עצמו ולא באמצעות עסק שמנוהל ולשיטתה "

ק מאחר והנכס נשוא הבקשה מתנהל ע"ש חברת משולם אבני ובנו בע"מ, לא ניתן לעני באמצעות חברה.

 ".את ההנחה המבוקשת []הטעות במקור

הנחה  הלעירייה להעניק ל שבית המשפט יורה העתירה לבית המשפט, במסגרתה ביקש ה העותרתהגישלפיכך, 

 .לסעיפי ההנחה, בהתאם בגין בית העסק המוחזק על ידה 2018-2020מארנונה לשנים 

 קבע:וקיבל את העתירה  )מנהלי( חיפה,מבית המשפט המחוזי  דניאל פיש כב' השופט

. ..בשיקומם ותיפקודם על ידי מתן סיוע לצורך שילובם בחברהתכלית החקיקה הינה לסייע לנכי צה"ל "

ההנחה האמורה ניתנה לנכי צה"ל על מנת לאפשר את שילובו של הנכה בחברה בכל תחומי החיים ולהגשים 

"והנה נמצאו סוגי " א הנ"ל:6סעיף חקיקת על מטרת דברי ההסבר על ידו , צוטטו נוסףב "....את ערך השוויון

דעת הכל היו ראויים לשחרור מהארנונות העירוניות, לאו דווקא בשל עוני, אלא בגלל סיבות אזרחים, שלפי 

חשובות כלליות, והיה צורך להעמידם במצב שלא יצטרכו לבקש את השחרור כחסד, אלא כזכות המגיעה 

 ".(1עמ'  24.3.53של הכנסת השניה ביום  214)דברי הכנסת מישיבה " להם

בבעלות מלאה של נכה צה"ל, לא נמצא טעם לשלול ברה המחזיקה בעסק הינה נקבע שכל עוד הח, בהתאם

 .ההנחה מארנונהמהחברה את 

שהוצגו דחה את טענת העירייה לשיהוי בהגשת העתירה, וקבע שמחומר הראיות  כב' השופט פישבהמשך לכך, 

במהלך השנים במועד, וכי בבקשה להנחה מארנונה , חברת משולם אבני, פנתה לעירייה שהעותרתבפניו עולה 

העותרת לא ויתרה על בקשתה להנחה. הוחלפו בין הצדדים חילופי עמדות, מהם עולה ברורות ש 2018-2020

העתירה הוגשה ביום ש נקבע שמאחר. שלחה העירייה תשובה סופית לעותרת 30.12.2020בהמשך לכך, רק ביום 

 , לא חל כל שיהוי בהגשתה.7.2.2021

את המסמכים המעידים בנוגע לטענת העירייה שהועלתה במסגרת תשובתה לעתירה, ולפיה לא צירפה העותרת 

, נקבע שטענה זו הועלתה לראשונה לבקשת ההנחה על עמידה בקריטריון לקבלת ההנחה לעסק של נכה צה"ל

, 30.12.2020ביום במסגרת התשובה שנשלחה לעותרת  ולא הועלתה בזמן אמת, במסגרת התשובה לעתירה

, בכפוף להצגת אישורים 2018-2020. עם זאת, נקבע שההנחה תוענק לעותרת לשנים הדוחה את בקשתה להנחה

 על עמידתה בקריטריון לקבלת ההנחה, לכל אחת מהשנים.

 .בתוספת מע"מ ש"ח 25,000לאור קבלת העתירה, הוטלו על העירייה הוצאות בסך 

 
 האם 

 
 

 
 

 
 

ידי חברה כאשר העסק מוחזק על  בגין מקום עסקוהנחה בארנונה נכה צה"ל זכאי להאם 
 בבעלותו?

 משולם אבני ובנו בע"מ נ' עיריית חיפה 13734-02-21עת"מ 
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