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 בפני ועדת ערר לענייני ארנונה כללית 
     שליד מועצה אזורית הגליל התחתון

 
 ( בע"מ1996רל אלקטריק אחזקות ) : העוררים
 פז ו/או ג. לוי-ו מ.קוריןע"י ב"כ עו"ד י.קורין ו/א  
 או א. כהן ו/או ר. יוסטמן ו/או מ. אור/וו/או א. קרני   
 , טבריה1616מרח' יוחנן בן זכאי ת.ד.   
 04-6723003פקס:  04-6721895טל:   

 

 - נגד  -
 

 התחתון הגליל אזורית מועצה של הארנונה מנהל : המשיב
 ברק מיכל או/ו גיט דוד ד"עוה כ"ב באמצעות  
 'ואחו/או בני ברזילי  בכמן עומר או/ו ליבוביץ דביר וא/ו  
 מיסטריאל-גיט-ברק ד"עו ממשרד  
 ברק בני 13 גוריון בן' רח, קונקורד מגדל  
 03-6081758: פקס; 03-6081757': טל  

 

 פרוטוקול
 22.3.2017ישיבה מיום 

 :     נוכחים
 עו"ד יעקב קורין  -מטעם העוררת 

 עו"ד אורטל כהן
 מנכ"ל העוררת -ימר רפי לו

 עו"ד ברזילי   - מטעם המשיב 
 יו"ר –עו"ד גד נחום  – חברי ועדת הערר 
 גב' ברכה נודלר       
 מר אלמן זאב       

 
 כמפורט להלן העקרונות אשר .עדה כי הגיעו לכלל הסדר פשרהוהצדדים מודיעים לו

 שיוגש לאישור הועדה:יפורטו בהסכם 

 1.6.2015 החל מיום וההסכם יחולהוראות  .1

 נשוא הערר, תהא:שומת הארנונה במקרקעין לגבי שגובשה הסכמה ה .2

 משרדים –מ"ר  120

 מבנים למלאכה ומחסנים –מ"ר  1239

 הימבנים לתעשי –מ"ר  387

 קרקע תפוסה. –מ"ר  1600

 ביחס ליתרת השטחים לא יהיה חיוב בארנונה.
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 רוע שידרוש שינוי.ילכל היותר או בקרות א שנים 5 משךהסכם זה יהא בתוקף ל .3

כל סכום ששולם בגין ארנונה ישירות למנהלת הפארק יקוזז מהתשלומים של  .4

 העוררת וכך גם לעתיד.

ישולמו בערכי קרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה  2016הפרשי החיוב עד סוף  .5

 וריבית.

עד ולא הצדדים ימציאו הסכם מפורט לתיק הוועדה לשם מתן תוקף של החלטה  .6

 .30/3/2017יאוחר מיום 

 הוועדה מתבקשת לתת לעקרונות אלה תוקף של החלטה. .7

 

 

 החלטה                                                   

ניתנת להסכמה זו תוקף  -להסכמת הצדדים כפי המפורט בעקרונות דלעילבהתאם . 1

 של החלטה.

 .. הצדדים יפעלו כמפורט ובהתאם להסכמות אלה2

 . מזכירות הוועדה תמציא ההחלטה לצדדים ותוודא קבלתה.3
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         ___________             ____________             ____________ 
 עו"ד גד נחום                   מר זאב אלמן                 גב' ברכה נודלר                

 ו"ר הועדה                     חבר הועדה                    חברת הועדה                  י              
 


