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מנסה להבין מה המרחק בין הנכסים הללו שאין חולק בחלק מהמקומות שירותים שבורים, ובאופן כללי הזנחה. אך 

 לפקודת העיריות.  330שהם ישנים ולא מודרניים לביו הרס לבין סעיף 
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אני מבינה מה כבודו אומר. אך  המבנים רעועים פיזית, לא ראויים לשימוש למחסן ובטח שלא למשרד. אני הרבה 
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 עו"ד ארז בוקאי 

 , שהינם פעילים. מאותו סוג מבנים. באזורשוב שואל מצב הנכס הטבעי הינו ירוד. עשינו סיורים גם בנכסים אחרים 

 גב' רינה יוסף 

ה, כמובן לא משרד אך לא מתנגדים להגדרת נכס לא ראוי. לא עונה על ההגדרה לנכס לא ראוי לשימוש לפי הפקוד

 נכס בהגדת הפטור.

 הנושא לא זר לנו לכל הנכסים שהם מחזיקים יש בקשה לפטור .

 סוג של אסטרטגיה.
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לפקודה.שםנכתבכי:330כנסתכדילהיותזכאילפטורלפיסעיף

בחזקת נכס שאינו ראוי לשימוש. "אך אין להסיק מפסק הדין  שדי בכך שנכס עומד בשיממונו זמן רב כדי להעמידו 

 גם אם תאמר שהנכס דנן עומד בשיממונו זמן רב ברור למדי שניתן לעשות בו שימוש מסוים )לכל הפחות כמחסן(."

וכןלאהפנתהאתהוועדהלסיורברם,כאמורהעוררתלאצירפהכלתמונהשלהנכסהאמור,ולאצירפהכלחוותדעת .39

לאיכולהלעשותעל,,כךשאותהבדיקהמדוקדקתהמתחייבתמהמקרה21.6.2019יךבתארשנערךבנכסבמהלךסיור

ידיהוועדה.ובנושאזהאיןלעוררתלהליןאלאעלעצמה.

הפטורדעםזאת,אציעלמשיבה,לפניםמשורתהדין,לבחוןבשניתאתמתןהפטורלנכסזה.בהקשרזהישלצייןכיחי .40

ואולםזוהי,ואנילאסבורכייגרםעיוותמשמעותימהחלטהזו.לשלוששניםמוגבלבזמןלנכסשנהרסאוניזוקהינו

שעהשפניהוועדהלאעומדתהתמונההעובדתיתהמלאהביחסלנכס,והדעתנותנתכיישהחלטתהשלהמשיבהבלבד.

לראותובאותומצבכשארהנכסים,לאמצאתילנכוןלקבועקביעהבנושא.

 סיכום

 .אמוראציעלדחותאתהעררלאורה .41

תהתשובהלהשגות/עררואםבמסגרתריודגשכיטענותרבותשהעלתההעוררתבהשגותיהובעררהתקבלואםבמסג .42

 בהתאםלהחלטתוועדתהערר. הצדדיםשהתקיימו בדיקהבין למצואהליכי ישלברךאתהצדדיםעלכךשהשכילו

 ובכךהקלועלהדיוןבתיק.יניהםהנתיבלפתרוןמחלוקות)עובדתיותבעיקרן(ב

שאבהוצאותיו.יכלצדיאציעבנסיבות .43



מראברהםמלול,עו"דחברועדה

 אנימסכים. .44



מאירשטנצלר,חברועדה

 אנימסכים. .45











 החלטה

   .נדחו 2019-ו 2018העררים לשנים 

ימים ממועד המצאת   45בבאר שבע בתוך  מנהלייםהחלטת הוועדה נתונה לערעור לפני בית המשפט לעניינים 
 ההחלטה לצדדים.

 ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של עיריית ערד. 

 המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים. 

 , בהעדר הצדדים.   8.11.2019 תש"פ ניתן היום י' בחשוון

 











 


