ועדת ערר לארנונה כללית שליד עיריית הרצליה
ערר 51/19

בעניין שבין העוררת :נקסט ג'י ניהול בע"מ
המשיב:

נ ג ד -

מנהל הארנונה – עיריית הרצליה

החלטה
.1

בפנינו בקשת העוררת מיום "( 7.12.2020הודעה ובקשה") למחוק את הערר ללא צו להוצאות.
המשיב דורש כי העוררת תחוייב בהוצאות .העוררת הגישה ביום  27.12.2020תשובתה לתגובת
המשיב.

.2

העוררת הגישה ערר בנוגע לשנת .2019

.3

המשיב הגיש תשובתו לערר.

.4

ביום  26.2.2020התקיים דיון בערר.

.5

לדיון לא טרח להגיע נציג מוסמך של העוררת ,הבקיא בעובדות ,כמתחייב מההזמנה לדיון בערר.

.6

בתום הדיון ביום  26.2.2020ניתנה החלטה ולפיה על העוררת להגיש ראיותיה ועדיה בתצהירים
ובחוות דעת וזאת תוך  60יום ,היינו עד ליום .26.4.2020

.7

העוררת לא הגישה תצהיריה במועד ,והמועד להגשתם הוארך ,מספר פעמים ,לבקשת העוררת.

.8

ביום  10.5.2020הוארך ,בפעם האחרונה ,המועד להגשת תצהיר העוררת ,עד ליום .10.7.2020

.9

ביום  16.7.2020ביקשה העוררת ארכה נוספת להגשת תצהיריה ב  120יום .הבקשה נדחתה.

.10

ביום  5.8.2020שוב ביקשה העוררת ארכה להגשת תצהירים .בקשתה נדחתה.

.11

ביום  23.8.2020ביקש המשיב כי הערר יידחה נוכח אי הגשת ראיות מטעם העוררת .ביום 16.9.2020
ניתנה החלטה ולפיה משהעוררת בחרה שלא להגיש ראיות מטעמה ,ניתנה למשיב הזדמנות להודיע
אם הוא מעוניין בהגשת תצהירים מטעמו ,אם לאו.

.12

ביום  24.9.2020הגיש המשיב הודעה כי הוא יגיש תצהירים ,וביום  2.11.2020הגיש המשיב תצהיר
מטעמו.

.13

ביום  7.12.2020הגישה העוררת בקשה למחוק את הערר ללא צו להוצאות.
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.14

נוכח מחדלי העוררת ,אי קיום החלטות הועדה ,והתנהלות העוררת בתיק זה ,מחליטים למחוק את
הערר ,תוך חיוב העוררת לשלם למשיב הוצאות בסך .₪ 5,000

.15

מודע בזאת לצדדים כי החלטת הוועדה נתונה לערעור בפני בית המשפט לענייניים מינהלים שבאזור
שיפוטו מצוי מקום מושבה של וועדה זו ,בתוך  45יום מיום המצאת ההחלטה לצדדים.

.16

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של עיריית הרצליה ,כמצוות סעיף (20ג) לתקנות הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר) ,התשל"ז.1977-

ניתן היום ,6.1.2021 ,בהיעדר הצדדים.

