דראל חגגה יו הולדת !!20
במסגרת כנס הלקוחות השנתי לשנת  2009ושנער ב 7בינואר במרכז
הכנסי – אווניו שבאיירפורטסיטי .להל עיקרי ההרצאות שהוצגו בכנס:
מנכ"ל חברת דראל מר גיל רוז! פתח את הכנס שעמד בסימ! חגיגות  20שנה
להקמת דראל ,וסקר בדברי הפתיחה את עשרי השני הראשונות של
החברה .מר רוז הציג את אבני הדר בהתפתחות החברה ,תו ציו הישגיה
הרבי לאור השני והודה ללקוחות שהולכי יד ביד ע החברה שני
רבות .לקראת סיו דבריו התייחס מר רוז לתביעות הייצוגיות בנוגע לשיעור
העלאת הארנונה שהוגשו בעקבות ממצאי בדיקתה של חברת דראל,
והמצביעי על כ ששיעור העלאת הארנונה הנכו לשנת  2009צרי להיות רק
 2.62%ולא  4.57%כפי שהרשויות מעלות בימי אלו.
יו"ר התאחדות השמאי מר ארז כה! ,בהרצאתו "שוק הנדל"! למגורי
בישראל בעקבות משבר האשראי" ער סקירה מקיפה של מגמות בשוק
הנדל" למגורי בישראל בעקבות משבר הנדל" העולמי והצפיות למיתו
באר& .מר כה הציג את המשתני המשפיעי על מחירי הדירות והבתי
באיזורי האר& השוני וכיצד אלו מושפעי מהמשבר הכלכלי הפוקד את
האר& והעול.
עו"ד אורי דויטש ממשרד פלג ,כה דויטש ,מוסקובי& בהרצאתו "קרקע לא
יציבה – חיובי הארנונה על קרקעות בישראל" הציג את סוגי חיובי הארנונה
השוני המוטלי על קרקעות בישראל ( אלו קרקעות פטורות מארנונה
ומה העקרונות לפיה מחושבת ארנונה על כל סוג קרקע .עו"ד דויטש ג
סקר חלק מהפסיקות הסותרות לגבי חיובי ארנונה לקרקעות בישראל.
עו"ד רונית פלג בהרצאתה "חיובי בגי! תשתיות – בור ללא תחתית" הציגה
את "מסחטת הכספי" החדשה של הרשויות המקומית ( חיובי אגרות הבניה
והיטלי הפיתוח – אגרת הנחת צינורות מי ,היטל ביוב ,היטלי סלילת
כבישי ומדרכות והיטל תיעול .עו"ד פלג סקרה את מקור של החיובי,
באלו מקרי ה נגבי וכיצד מתמודדי אית .כמו כ הציג עו"ד פלג את
הפסיקה המנחה בתחו.
עו"ד עדי מוסקובי $בהרצאתו "חסכו! בחיובי ארנונה ואגרות – הסודות
מאחורי הטענות" חש* טפח מהליכי הטיפול בתיקי חיובי המיסוי העירוני:
את עבודת המחקר המעמיקה ,בחינת העובדות בשטח ,ההשלכה הרוחבית של
תיקי אחרי ובחינת הפסיקה הרלוונטית לכל מקרה ,המתבצעות בכל תיק
שמטופל על ידי משרדו וכיצד בסופו של דבר ה מביאי לתוצאות טובות
יותר עבור הלקוחות .עו"ד מוסקובי& סיפק לקהל כלי בה נית למדוד את
טיב השירות שה מקבלי בתחו ייחודי זה.
את יו העיו חת הבדר ישראל קטורזה בקטעי סטאנד(אפ נרחבי מתו
הופעתו שפשוט השכיבו את הקהל על הרצפה.
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