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 בבית העירייה (2018ינואר  29) שני י"ג בשבט תשע"ח ,יום שהתקיימההנחות הועדה  ישיבתמ
 ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

 
 נוכחים:                                        ה"ה:  משתתפים

 מנכ"ל העירייה –רונן עזריה        מ"מ  ויו"ר הוועדה  -מר אברהם אילוז
 יועמ"ש    –עו"ד דורון דבורי                  סגן ראש העיר -מר מיכאל דרעי 
 גזברית העירייה  -רוזה עללאל                     חבר מועצה -מר רפאל קורייב

 מנהלת מחלקת הכנסות  -נירית טננבאום                                                                     
 יועמ"ש מחלקת הכנסות /ס -עו"ד זהר )פוקס( ברבר                                                                     
 סגנית ומנהלת מדור אכיפה  -ילנה זקצייב                                                                     

 מדור אכיפה -ספיר ארבל                                                        חסרים:
 ס/ מנהלת מחלקת הכנסות  –חבר מועצה                   אולגה אוזן  –עו"ד מוטי יצחקי 
 מחלקת הכנסות       –שרון אלוני  חבר מועצה                     –עאמר אבו גאנם 

 מחלקת גביה –עו"ד אורלי ששון                                                                       
 מחלקת הרווחה –תמי בן אוריה                                                                       

 עו"ד בן יעקב שווימר דולב וקרת  -עו"ד עמית שווימר                                                                      
 

   הנדון:
 
 וועדת נזקקים:. 1

 ₪ מיליון  25נפשות בבית, נקלעו לחובות בסך  7 -437017020001נכס  /11272267מס' משלם -. ש.י 1
 .50%אושרה הנחה בשיעור  עקב מיזם שנכשל.    
 
 ילדים, הבעל אסיר לשעבר, נמצא בגמילה  3זוג+  -41400210021נכס  /17499179מס' משלם  -. א.א 2

 .50%אושרה הנחה בשיעור מסמים, מנסה לשקם את חייו.     

 
 אלמנה, חמשת ילדיה הבוגרים מתגוררים עמה,  -414109080001נכס  /14052302מס' משלם  -. ש.ר3

 .לא אושרה הנחהכל ילדיה עובדים וישנן הפקדות מזומן בחשבון אחת מבנותיה.     
 במסגרת דיון בבקשתה של המחזיקה בנכס ולאחר שכל העובדות הוצגו בפני הוועדה, הוחלט לא     
 בין היתר נוכח הסיבות כי, המבקשת מתגוררת בבית  2017לאשר את בקשתה לקבלת הנחה לשנת     
 ילדיה עובדים ויש באפשרותם לסייע בפרנסת הבית. גדול יחד עם ילדיה הבגירים, כל    
 סיבות אלו, לא מדובר במקרה חריג וקשה המצדיק מתן הנחה בארנונה.בנ    

 
 :338מחיקת חוב לפי סעיף  .2

 מקרים. חברי הוועדה בחנו את המקרים ואישרו את כל המקרים עפ"י הפירוט  8בפני הוועדה הוצגו     
 בטבלה המצ"ב.    
 .₪ 387,173.1: 338סה"כ חובות שנמחקו עפ"י סעיף     
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 א':  339מחיקת חוב לפי סעיף  .3

 מקרים. חברי הוועדה בחנו את המקרים ואישרו את כל המקרים 19בפני הוועדה הוצגו    
 עפ"י הפירוט בטבלה המצ"ב.   
 .₪ 75,623.3א':  339סה"כ חובות שנמחקו עפ"י סעיף    
 
 
 : סיכום ועדת הנחות. 4

     
 בדיון הובאו בפני חברי הוועדה תיקים כאמור להלן:     

 בקשות לאישור הסדר פשרה בגין חובות הרשומים ע"ש הנישומים בספרי העירייה. 22 .א

  .לפקודת העיריות  338תיקים לאישור מחיקת חוב לפי סעיף  16 .ב

 במידה חוות דעת משפטית, תדפיס חוב, חקירה ) :יצוין כי לכל תיק צורף חומר רלוונטי, לרבות

 וקיימת(, מסמכים רפואיים וכלכליים )במידת הצורך ( וכו' . 

 ן פירוט התיקים:ללה

 : 339הסכמי הפשרה ס'     

 שיעור החוב ר.ת -שם משלם מספר משלם
סכום 
 הפשרה

 החלטת הועדה

 אושר 15,000 52,273 ב.ח 10731495

 אושר 10,000 167,662 מ.נ.י בע"מ 513181610

 אושר 25,000 45,035 א.פ 50955806

 אושר 60,000 119,005 ק.ה.ס 23224975

 לא אושר 50,000 100,144 ס-א.ג.פ.ו 24793507

 אושר 20,000 214,910 ב.י 53507125

 אושר 10,000 53,312 ב.ר 26755850

 25,000 96,261 ד.י 56453632

 אושר . 
לבקשת היועמ"ש, יו"ר הוועדה 
ומ.מ ראש העירייה מר אברהם 
אילוז לא השתתף בדיון בתיק 

 האמור

 אושר 30,000 331,224 י.ד 54637368

 אושר 20,000 72,342 ד.ל 53874368

 אושר 10,000 190,367 א.ר 71385256

 אושר 3,000 30,880 ח.ב-א.ה 511750945

 אושר 30,000 137,608 ט.י.נ 41912692

 אושר 50,000 168,986 א.ע.ח 35592179

 אושר 60,000 138,739 א.א.י 34117077

 אושר 120,000 839,916 ק.ש 512849308

 אושר 156,636 1,857,833 בע"מ א.מ.ג. 511964009

 אושר 17,500 138,591 ט.י 8441859

 אושר 9,000 45,035 מ-י.ע ו 71684609

 אושר 20,000 55,615 ד.ע.א. מ 3876046
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 אושר 30,000 71,130 א.ע 27112317

 אושר 86,000 237,866 מ.הק 500102637

 אושר 15,000 52,273 ב.ח 10731495
 
 
 

 :338מחיקות חוב לפי סעיף 

 החלטת הועדה  שיעור חוב למחיקה ר.ת   -שם משלם מספר משלם  

 אושר  442,409 א. ס  20345831 1

 אושר  72,925 בע"מ א. ו. 511749558 2

 אושר  1,061 ח. בע"מ-א.א. 512232000 3

 אושר  47,007 ש. ג בע"מ 513717793 4

 אושר  910,882 בע"מ-א.א ה 512792219 5

 אושר  3,237 בע"מ -ה. ע וב 1026 6

 אושר  107,002 ה.ה. בע"מ 513395343 7

 אושר  256,677 א.ה  1110071000 8

 אושר  3,838 ב.ש 62754056 9

 אושר  483,935 ל.ל בע"מ 512590852 10

 אושר  125,697 א-ס.ש ו 64870405 11

 אושר  670,995 מ-מ. א ו 14990576 12

 אושר  47,045 ע. א 56177637 13

 אושר  297,278 בע"מ-ה.א  512641929 14

 אושר  13,827 מ.ו פ ע. ב. בע"מ 512942996 15

 אושר  29,667 בע"מ  ג. ר. 511508756 16

 

 ( 1)נספח מס' 

 

 

 אברהם אילוז                                                                         נירית טננבאום     

 מ"מ ראש העיר                                                             מנהלת מחלקת הכנסות 

 


