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 בבית העירייה  (2019 באוקטובר 28) פתשרי תש"כט' ב, שני יוםב שהתקיימה בארנונה הנחות  ועדת ישיבתמ

 ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 
 

 נוכחים:                                                ה"ה:  משתתפים

 ועמ"ש העירייהי -עו"ד דורון דבורי                                סגן רה"ע   - אברהם אילוז
 גזברית העירייה -רוזה עללאל חבר מועצה      -אברהים )מינו( אבו לבן

 נהלת מחלקת הכנסותמ -נירית טננבאום             
 מחלקת הכנסות ס. -רעו"ד זהר )פוקס( ברב                                                                           

 מנהלת מחלקת הכנסותס.  -אולגה אוזן                             
 חלקת הכנסותמ -עו"ד אורלי ששון                                                              

  מחלקת הכנסות - שרון אלוני                                     
 ס. מנהל המח' לשירותים חברתיים  - שרון חדד                             חסרים :

 משרד עו"ד שווימר  -עמית שווימרעו"ד                חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי
 חבר מועצה   -יאיר דידי 

 

 :338,339הנחות/מחיקות לפי סעיפים 

 בדיון הובאו בפני חברי הוועדה תיקים כאמור להלן: 

 תיקים במסגרת הליך משפטי(  10)מתוכם תיקים סה"כ  17 - לפקודת העיריות 338סעיף לפי  .א

 ( תיקים במסגרת הליך משפטי 12מתוכם ) תיקים סה"כ 25 -לפקודת העיריות  339סעיף לפי  .ב

             במידה וקיימת(חוות דעת משפטית, תדפיס חוב, חקירה ) לרבותיצוין כי לכל תיק צורף חומר רלוונטי, 

  ( וכו'. ם וכלכליים )במידת הצורךמסמכים רפואיי     

 

 :338מחיקת חוב לפי סעיף 

 .₪ 3,362,559.60:  338סה"כ חובות למחיקה עפ"י סעיף 

 ₪  468,538.66 בסךמחיקות שלא במסגרת הליך משפטי,  1נספח רצ"ב 

 ₪  2,894,021 בסךמחיקות במסגרת הליך משפטי,  2נספח רצ"ב 

 

 :)הנחות לזכאים( 339מחיקת חוב לפי סעיף 

 .₪ 2,289,794.60:  339סה"כ חובות למחיקה עפ"י סעיף 

 ₪  106,834.67 בסךמחיקות שלא במסגרת הליך משפטי,  3נספח רצ"ב 

 ₪  2,182,960 בסךמחיקות במסגרת הליך משפטי,  4נספח רצ"ב 
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 :()חריגים וועדת נזקקים

 

, נכה, עם פיגור שכלי, חרשת ואילמת בעלת תעודת עיוור, 39לדה כבת ילגב' ל. יש  -(131014320001א.ל )נכס  .1

 אשר מתגוררת עימה. מבקשת הקלה בתשלומי הארנונה. 

 .50%אושרה הנחה בשיעור 

 

 ( 200010140101ק.י.וא )נכס  .2

ומבקשים הקלה נוספת בארנונה  25%בלים הנחת אזרח ותיק מק₪.  9,300 -משתכרים יחד כזוג מבוגרים, 

מבדיקה במחלקה לא זכאים להנחה לפי הכנסות מכיוון שעוברים  כדי להקל עליהם את תשלומי המשכנתא.

 את גובה ההכנסה החודשית הממוצעת בטבלה.

 לא אושרה הנחה.

 

ת הביאו להימצאותו בכלא שנסיבות חייו הקשו 20ד הורי לילד בן אב ח ,60בן  -(302005030001ע.י. )נכס  .3

₪  6,000 -בשנתיים האחרונות. האב מנסה לעזור ולממן את כל הוצאותיו של הבן. עובד כאב בית ומשתכר כ

 לוקח הלוואות וצובר חובות רבים. מבקש הקלה בתשלומי הארנונה.₪,  3,200לחודש. משלם משכנתא של 

 .50%ר אושרה הנחה בשיעו

 

עקב מיזם ₪, מליון  25עו לחובות בסך ילדים. נקל 3-עלה ובזוג + הבת הנשואה עם  -(437017020001ש.י. )נכס  .4

 בחודש.   ₪ 43,000 -שנכשל. כולם יחד משתכרים כ

 .50%אושרה הנחה בשיעור 

 

וקיבלו הנחה בגובה  100%ני כחודש וחצי. הבעל היה נכה , התאלמנה לפ62בת  -( 263023020001ס.י. )נכס  .5

מבקשת הקלה בתשלומי ₪.  3,292. כיום מתקיימת מקצבת זיקנה ושארים בסך )הנחת עיוור( בארנונה 90%

  הארנונה.

 .70%אושרה הנחה בשיעור 

 

וררת לבדה בדירה בבעלותה. בעבר נפגעה בעבודה והוכרה , רווקה. מתג31בת  -( 136359100001א.ד. )נכס  .6

)לא  2017דש, נכון לשנת לחו₪  6,500 -סטודנטית ועובדת במוקד העירייה, משתכרת ככנכה כחצי שנה. כיום 

  הגישה מסמכים עדכניים(. מבקשת הקלה בתשלומי הארנונה.

 לא אושרה הנחה.

 ( 5)רצ"ב נספח 
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 :עוסק פטור   

 .80% -המגורים אושרה הנחה בשיעור הזהה להנחה בדירת (175050010002נכס פ.י. וח. ) .1

 ( 6)רצ"ב נספח 

  

 

 

                ____________________                                              __________________ 
 ברהם אילוז א                                                      נירית טננבאום                           

  יהראש העיריסגן                                            מנהלת מחלקת הכנסות               
 


