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ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים
בחיפה ,שניתן ביום  ,1149.4/91/ע"י כב' השופט א'
אלייקים ,בתיק עתמ 913917-97-1/

תאריך הישיבה:

כ' בחשון התשע"ד

בשם המערער:

עו"ד אילה סגל-גבסי

בשם המשיב:

עו"ד איל מנחם; עו"ד אלכס רוזובסקי
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פס ק -ד ין
המשיב הגיש עתירה לבית המשפט קמא הנכבד  ,לביטול חיובי ארנונה בגין
שיהוי בלתי סביר בנקיטת פעולות גביה מנהלית ובגין התיישנות .
לאחר ששמענו את טיעוני הצדדים  ,נחה דעתנו כי דין הערעור להידחות ולו מן
הטעם  ,שהליכי הגבייה שננקטו  ,כנטען על ידי המערערת  ,לא הגיעו כלל לידיעתו של
המשי ב  ,כפי שעולה מפסק דינו של בית משפט קמא  ,ומשכך לא נעצר מרוץ ההתיישנות
( השוו עת " מ  ( 00033-30 - 11חיפה ) רגינה עיאש נ' עירית חיפה בפסקה .)) 0.1.3313 ( 13
בכך שונ ה המקרה שבפנינו  ,מהמקרים שנדונו ב עת " מ  ( 0883 - 11 - 13מרכז ) סמקו סנטר
( )8991בע"מ נ' עיריית נס ציונה (  ) 33.11.3313ו עת " מ ( חיפה )  000004 - 30 - 13בית חינוך
עיוורים לבני ישראל נ' מועצה מקומית קרית טבעון (  ) 01.0.3311שם הגיעו הליכי הגבייה
לידיעת הנישומים .
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לאור מסקנתנו זאת  ,איננו מביעים דעתנו לגבי סוגיות נוספות שעלו בפסק דינו
של בית משפט קמא ונותיר עניינים אלה לעת מצוא .
הערעור נדחה איפוא .
המערערת תישא בהוצאות המשיב בסך של  . ₪ 03,333ההוצאות ישולמו מתוך
מימוש הערבות הבנקאית שהופקדה על ידי המערערת
ניתנה היום  ,כ ' בחשון התשע " ד ( .) 30.13.3310
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