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באמצעות  - (2020 אפריל 22) ףתש" אייר כח' רביעי שהתקיימה ביום ועדת הנחות  בארנונהמישיבת 

  ZOOMאפליקציית 

 

 משתתפים:                                                                            נוכחים:  
 עירייה יועמ"ש ה -עו"ד דורון דבורי                                             יו"ר הוועדה   -מיכאל דרעיהרב        
      גזברית העיריה -רוזה עללאל                                             סגן ראש העיר   -אברהם אילוז        

 ן יעקב שווימר דולב וקרתמשרד עו"ד ב -שווימר עו"ד עמית                                   חבר מועצה  -בו לבןא ) נומי (ברהים א      
 ן יעקב שווימר דולב וקרתמשרד עו"ד ב -עו"ד קרן בן ישראל     (                15:45)נכנס בשעה     חבר מועצה -יאיר דידי   

 גנית ויועמ"ש מחלקת הכנסותס  -עו"ד זהר )פוקס( ברבר                                      מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 מחלקת הכנסות סגנית מנהלת -אולגה אוזן                                                                                                

        

          עדות הנחות בארנונה         ובשל התפשטות נגיף הקורונה והעובדה כי הרשות המקומית עובדת במתכונת  חירום,   הערה :**   

 , זאת בהסכמת כל חברי הועדה. ZOOM התקיימה  באמצעות אפליקציית                     
                                            

  הנדון:
 

 לפקודת העיריות   339עיף בקשות בהתאם להוראת ס .1
 

איים חוות דעת משפטית, תדפיס חוב, חקירה )במידה וקיימת(, מסמכים רפו   :מר רלוונטי, לרבותיצוין כי לכל תיק צורף חו               
 וכלכליים )במידת הצורך ( וכו' . 

 :339להלן פירוט התיקים והחלטות הוודה, בעניין הסכמי הפשרה/

מס' 
 סידורי

 סכום הפשרה שיעור חוב שם משלם
 )קרן פשרה(

 אושר/לא אושר

 ע. ר. מ. ב. ה. 1
 ח.מ.

 אושר ₪40,000  ₪1,260,089.46 
 (1-, נגד5-)בעד

כ. "א. י " -י. ו 2
 ד-ב.מ ל. ל. ר. ו

 ר-ב

 אושר ₪50,000  610,722.60 ₪
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪100,000  ₪1,711,851.29  ז"ל כ-א. ג מ  ו 3
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪32,000  144,294.04 ₪ ז. מ. ז"ל 4
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪30,000  ₪2,512,655.18  מ.מ 5
 (1-, נגד5-)בעד
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ע. ה. ה. ל.ב.  6
 בע"מ )מ. מ.

 אושר ₪276,000  ₪524,804.76 
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪100,000  ₪1,152,865.06  ע. א. ח. ז"ל 7
 (1-, נגד5-)בעד

 

 שראו ₪4,033  ₪206,971.10  נ. י. 8
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪85,000  ₪275,742.68  א. א. 9
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪70,000  ₪194,144.09  א. ס. 10
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪40,000  ₪99,196.14  א.ע. מ 11
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪75,000  ₪1,308,637.10  א. ח. ג. 12
, 2-, נגד3-)בעד

 (1 -נמנע
 אושר ₪15,000  ₪61,431.67  ד. ג. ק. א 13

 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪35,000  103,028.88 ₪ א.ר. ס. 14
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪25,000  77,347.88 ₪ א.-ח.. ח. ו 15
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪80,000  734,822.68 ₪ א.נ. א. 16
 (1-, נגד5-)בעד

 אושר ₪5,000  752,620.56 ₪ ח. א. 17
 (1-ד, נג5-)בעד

 

                                                                                  ______________     ______________ 

 מיכאל דרעי רבה       נירית טננבאום                                                                                       

 ו"ר הוועדהי                                                  מנהלת מחלקת הכנסות                                                       

 
 

לפקודת העיריות,   339לאור העובדה כי הועדה הספיקה לדון רק בהסכמי פשרה בהתאם להוראת סעיף  הערה : 
 עדה הבאה.  לפקודת העיריות ידון בוו 338הנושא בדבר מחיקת חובות לפי סעיף 


