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 - 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 או/ו  
 מיסטריאל-גיט-ברק ד"עו ממשרד  
 ברק בני 13 גוריון בן' רח, קונקורד מגדל  
 03-6081758: פקס; 03-6081757': טל  

 

 החלטה                         

 
, מן הטעם שנציגי העוררת 29/6/16. בפנינו בקשה לדחיית מועד דיון שנקבע ליום 1

 שוהים בחו"ל ביום זה.
  
הודעה זו נמסרה למזכירת הוועדה, ובנסיבות הללו הדיון ידחה למועד אחר , אשר  .2

 ימסר לעוררת.
  
אוי כי העוררת תקבל ייעוץ משפטי בכל הקשור להליכי השגה וערר בדיני ארנונה . מן הר3

 שכן לפי הנתונים הנמצאים בפני הוועדה עולה התמונה הבאה:
  

נשלח מטעם העוררת מייל לגברת אושרת אדמוני, מנהלת מחלקת  19/4/16א. ביום 
 .7/2ערר בהמשך לתשובה להשגה מתאריך  -הגבייה שכותרתו

  
, ההחלטה נשלחה לצדדים 3/16ב. באותו יום ניתנה החלטה על פתיחת ערר שמספרו 

 .20/4/16ביום 
  

 נתקבלה תשובת המועצה לערר. 25/5/16ג. ביום 
  

 .29/6/16נשלחה החלטה אודות דיון שנקבע ליום  29/5/16ביום  ד.
  

 זה. השיבה העוררת על ההחלטה כי נציגיה אינם בארץ במועד 30/5/16ביום  ה.
  

השיבה נציגת העוררת למזכירת הוועדה במייל שוב על היותם בחו"ל  2/6/16ו. ביום 
"כמו כן אני עדיין ממתינה למדידות החדשות שבגינן הגשתי השגות ,ביקר אותנו  וכי

 "מודד מטעמכם ועדיין לא שלח החומר.
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הפנימה את . העולה ממייל זה של נציגת העוררת וכן מהתנהלותה עד עתה, כי לא 4

 במישור המשפטי והאופרטיבי. -האמור בתשובת ב"כ המועצה ואת העולה ממנו
  
 מקבל משנה תוקף.-. לפיכך ההמלצה אודות ייעוץ משפטי5
  
 . מזכירות הוועדה תמציא החלטה זו לצדדים ותוודא קבלתה.6
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