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 החלטה
 

ערר כתב התשובה להעורר להמשיבה לתגובת ה תגובת התקבל 22-03-2018ביום  .1

 יצוין כי שני הצדדים גילו זריזות רבה במתן תגובות וקדמו את במזכירות וועדת הערר.

 ההליך בנמרצות ראויה לציון.

ניתן בזאת תוקף של החלטה להודעת המשיבה בהתאם לאמור בכתב התשובה  .2

 :2בסעיף  15-03-2018מיום  2ובהחלטתנו מספר 

לאור הסכמת המשיבה לחייב את העורר בהתאם למדידה שהגיש מטעמו, תוך "

ורר על שהיא שומרת לעצמה את הזכות, אולי אף החובה, לבצע מדידה בבית הע

מנת לאמת את המדידה אותה קיבלה בהליך זה, בכפוף לחובה המוטלת על 

 ".העורר לפתוח את ביתו למדידות מטעם המשיבה

קראנו את בקשת העורר להשית הוצאות על המשיבה מן הנימוקים שפורטו בה.  .3

קראנו את תשובת המשיבה ובקשתה שלא להשית הוצאות כלל וכלל. לאור הודעת 

המשיבה בכתב התשובה כי היא מעדיפה לקבל את המדידה של העורר ולהימנע 

ומתוך שבכל , מניהול הליכים מיותרים, מה שסיים את המחלוקת העיקרית בערר זה
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תיקי הערר שבהם הסתיימו ההליכים בטרם שלב ההוכחות נהגנו שלא לפסוק הוצאות 

 בהליך זה.גם לפיכך לא ייפסקו הוצאות למי מן הצדדים, 

מקומית גני תקווה ההחלטות הוועדה מפורסמות באתר האינטרנט של המועצה  .4

ונה כללית( לתקנות הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנ 20בהתאם לסעיף 

. במידה ומי מהצדדים סבור כי קיימת מניעה 1977-)סדרי דין בוועדת ערר(, תשל"ז

חוקית או אחרת לפרסום החלטה הנוגעת לעניינו, עליו להעלות את בקשתו שלא 

לפרסם את ההחלטה בפני הוועדה, וזאת באמצעות פניה בכתב למזכירות הוועדה 

 לידיו.( ימים ממועד קבלת ההחלטה 7תוך שבעה )

 -)ב( לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים )סדרי דין(, תשס"א  3בהתאם לסעיף  .5

לרשות הצדדים קיימת זכות ערעור לפני בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז  2000

 6ימים מיום מסירת החלטה זו. ראה גם תקנות הערר סעיף  45המרכז וזאת בתוך 

 הערר. )ב( לתקנות  20)ב( לחוק הערר, וסעיף 

 .םהחלטתנו לצדדים ותוודא קבלתאת מזכירות וועדת הערר תעביר  .6

  .22-03-2018ניתן ביום  .7

  ___________ 

 רז לבנת, עו"ד  

 יו"ר

  


