אתם כבר לא סטאוט־אפ :עיריית ת״א
מתחרטת על ההטבות בארנונה להיי־טק
העירייה רצתה למשוך חברות היי־טק לשטחה ,ולכן העניקה הנחה של  50%בארנונה לעסקים שסווגו כבתי תוכנה • המדיניות הצליחה מעבר
למצופה ,מספר בתי התוכנה בעיר זינק ב 40%-בחמש שנים  -והכנסות העירייה נפגעו • באחרונה הוקשחה המדיניות ,וחברות רבות מגלות לפתע כי
הסיווג שונה ותעריף הארנונה שלהן זינק • עיריית תל אביב־יפו" :הסיווג נבחן מעת לעת .יש בתי תוכנה שבמרוצת השנים נהפכו ספקי שירותים"
גילי מלניצקי

ליטה העירייה להקשיח את עמ
דותיה ולהקשות על קבלת הסיווג

הרתיחה בשוק תנדל״ן התל
אביבי אינה מוגבלת לתחום
המגורים :בשנים האחרונות זינק
מספרם של בתי עסק המסווגים
תחת קטגוריית "בתי תוכנה"
ב ,40%-ויש לכך פיבה טובה:
סיווג של עסק תחת קטגוריה
זו מקנה לחברות ההיי־טק הנ
חה מפליגה של כ 50%-בתעריף
הארנונה ,ולבן שווה להן בסף רב.
ההנחה נקבעה על ידי עיריית תל
אביב־יפו כדי למשוך לשטחה את
מגזר ההיי־טק היוקרתי והמבוסס,
ולתמוך בסטארט־אפים צעירים.
אלא שהמדיניות העירונית הצ
ליחה ,כך נראה ,הרבה מעבר
למצופה .כעת מנסה העירייה
לצמצם את ההנחות ואת מס
פר החברות הזכאיות להן .האם
מדובר בשינוי גישה של תל אביב
כלפי חברות ההיי־טק?

וההטבה ,בהנחה שאינם נחוצים עוד
לחברות ההיי־טק המבוססות ,ולאור

לפני כחמש שנים היו בתל
אביב־יפו  691בתי עסק שסווגו
כבתי תוכנה ,וב 2017-הגיע מס
פרם ל - 1,000-זינוק של כ.40%-
לפי נתוני חברת  ,ivcמתוך 7,435
חברות היי־טק ישראליות שפעלו
בישראל ב ,2016-רבע בחרו בתל
אביב־יפו כמרכז פעילותן  -עלייה
של  73%לעומת .2012
נראה כי בשנה האחרונה הח־

יותר מדי סטארס־אפים:
פיריית תל אביב מתחרטת
)\ל הטבות הארנונה
לחברות ההיי־טק
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אביב ,וככה העיר מעלה את קרנה
 וגם את הארנונה שלה לחברותההיי־טק" ,אומר סופרמן" .רשויות
מקומיות כמו תל אביב מרשות
לעצמן לעשות זאת על ידי הגדרה
מחדש והתפלפלות לגבי הזכאות
לסיווג של בתי תוכנה .תל אביב
יודעת שלאטרקטיביות שלה אין

הביקוש הגבוה .כתוצאה מכך ,בחו
דשים האחרונים מתרבים והולכים
הערעורים והמאבקים סביב סיווגי
הארנונה בוועדות הערר ובבתי המ
שפט .מצד אהד נמצאת עיריית תל
אביב־יפו ,שמבקשת להגדיל את
הכנסותיה ,ומנגד נמצאות חברות
רבות שגילו כי הסיווג שלהן שו

^

נה ותעריף הארנונה שהן נדרשות
לשלם זינק בחדות.
"בתל אביב יש אווירת מלח
מה בזמן האחרון" ,אומר עו״ד עידו
פרישתא ,שותף במחלקה המסח
רית במשרד תדמור־לוי ,המייצג
בין היתר חברות תוכנה בסוגיות
אלה" .מגיע סוקר מטעם העירייה
ונותן דו״ח למינהל הארנונה בה
תאם לשרטוט שהוא עורך במקום,
ואחרי חודשיים־שלושה החברה
מקבלת טופס ארנונה מנופח,
כשאין מקום להשמיע טיעונים
בתוך מסגרת שיפוטית סדורה
והפרוצדורה לערעור לא ברורה",
אומר פרישתא" .חברות שיושבות
במבנים קטנים מרגישות את זה
פהות,אבל עבור העירייה דרך
להגדיל את ההכנסות היא לפנות
בעיקר להברות שממוקמות על
שטחים גדולים .הרבה חברות לא

תחרות והיא נהנית מעודף הביקוש.
הניסיון להגריל את סכומי הארנונה
ולהקשות על הסיווג  -זה מה שהם
יכולים לשהק אתו".
־

"אין הגדרה
חד־משמעית"

מקרה בולט במאבק החדש
בין העירייה לחברות בענף הוא
מאבקה של חברת השבשבת,
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המפתחת ומשווקת פתרונות
ניהול חשבונות ומלאי לעסקים

־

מגדלי משרדים ומגורים במרכז תל אביב.
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הסיווג שווה הרבה מאוד כסף"

צילום :וצמית גושר

שמות לב או קולטות באיחור ,אבל
יש מקום לערער על ההחלטה .מה
שמאפשר את הניסיונות לשינוי
סיווג של העירייה הוא הפרשנות
של הרשות להגדרה העמומה של

עירייה שינתה את סיווג הארנו
נה שלה אחרי  20שנה.

בית תוכנה .בעידן שבו התעשיות
המסורתיות השתנו והברות התו
כנה עוסקות במגוון רחב של פעו
לות ,נוצר הרבה שטח תמרון".
עורך הדין עפר שפיר ,מומחה
למיסוי מוניציפלי ודיני ארנונה,
אומר דברים דומים" :עיריית תל
אביב שבעה ויכולה להרשות לעצ
מה מדיניות נוקשה יותר .העסקים
המרכזיים תמיד ירצו נכסים או
לפהות שלוחות שלהם בתל אביב,
ואני לא רואה אפשרות לשינוי
מגמה .עיריית תל אביב־יפו עושה
מה שאפשר בתוך הכלים המשפ
טיים המוגבלים שעומדים לרשו
תה .הפרשנות והסיווג האלה שווים
להברות האלו הרבה מאוד כסף,
מעשרות אלפי ועד מאות אלפי
שקלים".

העובדים לא רוציס
לצאת מתל אביב
הקשחת הקריטריונים לקב 
לת סיווג של בית תוכנה נובעת
מהביקוש שעולה על ההיצע ,וכן
מהטשטוש בהגדרה של בית תו

וחברות .השבשבת ,מבתי התו
כנה הוותיקים בישראל ,עתרה
ב 2017-לבית המשפט לעניינים
מינהליים בתל אביב משום שה

עו״ד עפר שפיר

ע1״ד עידו פרישתא

צילום :יוני רייף תגרי

צילום :תומר יגיקובסון

עו״ד עפר שפיר" :מאז שההיי־סק נהפך
יעד לאומי ,עיריות ניסו לפתות את
החברות להגיע אליהן ,וכך נוצרו ההנחות.
אלה גופים יציבים ,שמשלמים בזמן"
ורשויות החוק .ואולם ההיבט המע
ניין ביותר המניע את התופעה הוא
ההתמקדות בתל אביב  -דבר שנ
עשה הכרח לחברות רבות ההיי־טק
והסטארט־אפים.
"אני שומע מלקוחות ומחב
רים בענף הסטארט־אפ על קושי
בגיוס עובדים צעירים להיי־טק
ברגע שמדובר במשרה מחוץ
לתל אביב" ,מספר עו״ד רפאל
סופרמן ,המתמחה בליטיגציה,

כנה .מתי סטארט־אפ מייצר מוצר
חדש ומתי הוא מפסיק ,והאם במו
צר או בפעילות הללו נמצא מרכז
הכובד של החברה? אלה הן רק כמה
מהשאלות המשפטיות והמעשיות

דיני עבודה ועסקות מסחריות.
"כל הצעירים יוצאי היחידות
הצה״ליות המיוחדות מביאים דם

שבהן דנות כיום רשויות מקומיות

חדש ,ידע חדש ,הריצות וחשיבה

מרעננת  -אבל יש להם אפס
מוטיבציה לצאת מתל אביב".
סופרמן ,כמו אחרים בתע 
שייה ,מספר על צעירים שהם
טאלנטים בתחומם ,המצוידים
באופניים או קורקינטים חשמ
ליים ושאינם מעוניינים לקבל
רכב מהחברה כדי לצאת מתל
אביב  -משום שלדירות השו
תפים שבהן הם מתגוררים בתל
אביב ממילא אין מקום חניה.
גם מונית שתיקח אותם לעבודה
ותחזיר אותם הביתה לא שווה
בעיניהם את העמידה בפקקים.
"הצעירים רוצים לעבוד בתל

עד  ,2013הנכסים שבהם
פעלה השבשבת סווגו לצורכי
ארנונה כבתי תוכנה ,ולפיכך
זכו להנחה בתשלום ,עד שהעי
רייה החליטה לשנות את הסיווג
ל״בניין שאינו משמש למגו
רים" .לטענת העירייה ,תכלי
תו העיקרי של הנכס אינה עוד
ייצור תוכנה ,אלא שדרוג ותי
קונים של תוכנה קיימת .מש
מעות שינוי הסיווג :הצי מיליון
שקל נוספים בשנה בארנונה על
שני נכסים של חשבשבת ברהוב
בית הלל בעיר.
החברה פנתה לעיריית תל
אביב־יפו בטענה כי לא השתנה
דבר מהותי בפעילותה ,וכי גם
שדרוגים בתוכנה ,הטמעת המ
ערכת ופיתוח מודלים הם חלק
מתהליך הפיתוח והכתיבה של
התוכנה .העירייה דחתה את הע
רעור שהגישה החברה ,וכך הגיעה
הסוגיה להכרעה של בית המשפט
המחוזי בתל אביב בשבתו כבית
משפט לעניינים מינהליים.
בבית המשפט טענה השב
שבת כי הוועדה שדנה בשינוי
הסיווג לא הגדירה מהם מא
פייניו של בית תוכנה ,והיע
דר ההגדרה או מוביל לטעויות
בהפעלת שיקול הדעת" .פיתוח
מדור לדור הוא תהליך ייצור של
תוכנה הדשה .כל דור הדש מת
בסס על הדור הישן".

