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 פרוטוקול
 

  לב"כ צדדים לצאת לנסות להידבר ולהגיע להבנותחברי הוועדה אישרו  

שא מנו ניהלאיתו וטופלה ע"י גורם אחר אשר  2019גה הוגשה בשנת שבמקור הה :ב"כ המשיב

את הודיע שעזב מה לאחר זמן ו מתווה לפשרה, שלא השיב עליהלו הצענו  .ומתן

ואז -ו להעביר את המסר למי שימשיך לטפל בתיק, ביקשנעבודתו והטיפול בהשגה. 

 ומכך הבנו שלא קיבלו את ההצעה שלנו 2020לשנת נוספת גה שה אצלנו התקבלה

 לדבר.מי שאין עם  והסקנו מכך
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אין עם מי וגה שלנו שא קיבלו את ההבמערכת שלנו מצוין ע"י מי שטיפל בתיק של :העוררתב"כ 

 .ניתן להגיע להבנות בנושאכן  שאוליך עכשיו אני מבינה א ,לדבר

הצדדים אך  בין כן יש אפשרות להגיע להבנותכעת נראה שאולי בשיחה שהתנהלה  :המשיבב"כ 

כי זו הצעה שניתנה אפשרות לבצע כל צד את הבדיקות שלו הצריך לתת לנו את 

                       .היא עדין רלוונטיתש צריך לוודא ו 2019בשנת 

                               לדיון  לטענות כדי שלא נגיע י בצע דיון מקדמנכיוון שכבר התכנסנו מציעה שכן ו"ד ליטל בסלי : ע

                           יהיה צורך  להידברות בינכםלכם יום שניתן  30לאחר ואם תגידו שנוסף 

                                           הוא יהיה יותר מעשי. וסףנבדיון 

הם למעשה השטחים ר שהשטחים הבנויים ראנחנו עומדים על כל הטענות שנטענו בע : ב"כ העוררת

שנוספו לפעילות למה שכבר היה קיים והשטחים החדשים השימוש שנעשה בהם 

אין  -אומנם ו כשטחי תעשיה. הוא שימוש שאנחנו רואים אותו שמרביתו או כול

אבל בשטחים החדשים ,  רים שלה בחו"לצהעוררת מייצרת את כול המווייצור,  פסי

והדגם הראשוני החל מהתכנון , האב טיפוס כל הדגמים החדשיםמבצעים את 

של המנכ"לים של כל החברות ולכן  משרדיםיש  ובנוסף במקום םוהעיצוב מתבצעי

הם חלק משרשרת אלה צריכים להיות מסווגים כתעשיה כי אנחנו טוענים ששטחים 

 .ההקרקע צריכים להיות מסווגים כקרקע לתעשייהייצור וגם שטחי 

נגיש תצהירים יום כדי להגיע להבנות ובמידה ויהיה צורך  30נקבל את ההצעה של 

 ונקיים דיון נוסף.

 ?העניין של ההסכם אינו במחלוקת:   ליטל בסליעו"ד 

ולא שהיו קיימים באותו זמן הוא על השטחים הישנים  2018משנת הסכם הפשרה  העוררת : ב"כ

 שעליהם הוגש הערר הזה.על השטחים החדשים 

 ?2018השטחים הישנים משנת  המחלוקת היא לא על  :יו"ר הוועדה

אנחנו  ,השטחים הישנים עדיין מסוגים ומחויבים לפי הסכם הפשרה שחל עליו :תב"כ העורר

              )תעשיה( ותו סיווגיל על השטחים החדשים את אחביקשנו לה

וחל על המצב הנתון  2017שהוגשה ב לגבי השגה 2018הסכם הפשרה נחתם בשנת :  ב"כ המשיב

ואין להחיל את  את השיקולים שלועושה כל צד כמו בכל הסכם פשרה  .באותו הזמן

 אין בכלל הערר בכתב , ןבאופן אוטומטי על שטחים שנוספו לאחר מכ ההפשר
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כפי שפורט המצדיקה שינוי הסיווג ו פעילות מתבצעת בשטחים החדשים איז פירוט

מחסנים רובם אלף מ"ר  13 -בהסכם הפשרה דובר על שטחים בגודל של כ  .תכע

 מ"ר והסיווג של 1800 -שטחים נוספים בגודל כולל של כמדובר על  תוכע םלוגיסטיי

אנחנו מש. ולא מיהות המשתמהות השימוש לבהתאם שטחים אלה צריך להיות 

הראו  -כלשהי של יצור לא התרשמנו שיש בה פעילות ובשטחים אלה סיור ערכנו 

ומתן שרות לקוחות וחדרי תצוגה ולכן יש לסווג את זה לפי הסיווג  משרדיםלנו 

ת רשרשמחלק שזה עכשיו לטעון אין מקום שנקבע כמשרדים שירותים ומסחר. 

  .בגודל משמעותי בשטח נפרדלגבי שטחים ייצור 

 אבל אנחנו לא פוסלים לעשות ניסיון להידבר ולהגיע להבנות כפי שהציעה הועדה.                        

 פעילות תעשייתית  ימהאז , הייצור העיקרי שלכם מתבצע בחו"ל נאמר שרוב :הלוי עו"ד גבריאל

  שאת טוענת שמתבצעת במקום ?

ב הראשוני ושלב תיכנון האב טיפוס השל במקום מתבצעת עבודה החל משלב התיכנון :ב"כ העוררת

ומתבצע ויש לו מספר שלבים  מתמשךהוא יצור שתהליך שנה פסיקה של המוצר, י

 גם  של תעשיה גוסיוחוסה תחת של שלב אחרון הוישנה פסיקה שגם במקום 

ועוברת תהליך של מיתוג בארץ זה חלק משרשת ייצור סחורה שמגיעה מחו"ל 

השלב הראשוני של הייצור חוסה תחת אנחנו טוענים ש לכןוירה בזה  כהקה יהפסו

 אותו סיווג.

 4בניין מ"ר  1800של החדש , בשטח מ"ראלף  13בשטח של  אולי: מה שתיארת זה מנהלת הכנסות

  .ותצוגותבות יחדרי ישלובי גדול  ,ההנהלה משרדי מה שאנחנו ראינו זה  1קומה 

הגעה ליום  30הבנה בהסכמה, ניתן הגעה ל של תיו"ר הוועדה : אני שמח על האופציה הראלי

 , במידה ולאתציגו לנו וניתן החלטהבמידה ותגיעו להבנה בין הצדדים  להבנות

מה נעשה בשטחים  ולהגשת תצהירים אם צריך גם נעבור לשלב העובדתי כדי לדעת 

לבדיקה בשטח וכל מה שיידרש , את הפרשנות אנחנו ניתן לפי סמכותנו כחוק  

את העובדות בשלב זה לא ניתן לקבוע , במידה והצדדים יגיעו להסכמה שנדע לאחר 

 נדון לגופו של עניין

נמשיך את  הודעתכם לפי מהיום יום  30שהצדדים יעדכנו כך או כך עד אני מבקש                          

 התהליך.

 ** פרוטוקול** סוף 


