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 בחדר ישיבות  (2021יוני  13' בתמוז תשפ"א ),  גשהתקיימה ביום ראשוןוועדת הנחות בארנונה מישיבת 
 , רמלה.1רחוב ויצמן   בבית העירייה,  ש אפריאטע"
 

 נוכחים:                                                       : משתתפים 
 יועמ"ש  -ו"ד דורון דבוריע                          יו"ר הוועדה  -הרב מיכאל דרעי

 זברית העירייהג -בר מועצה                  רוזה עללאלח -אברהים )מינו( אבו לבן
 הכנסותח' גנית מנהלת מס -עו"ד זהר )פוקס( ברבר        בר מועצה                               ח  -יאיר דידי

 הכנסותמח'  ,מנהלת קבלת קהל -שרון לויעו"ד        
 נציגת יחידת אכיפה, מח' הכנסות  -עו"ד אורלי ששון      

 נהל מדור עסקים, מח' הכנסותמ  -שרון אלוני                                        
  תמנהלת יחידת אכיפה, מח' הכנסו - אולגה אוזן                                       

 לשירותים חברתיים  נציגת האגף  -ריסמדר דוקטו                
 משרד עו"ד שווימר  -עו"ד עמית שווימר                               

 חכם יעוץ מוניציפאלי חברת  -רו"ח זוריק ולדר  
 
 

 :338,339הנחות/מחיקות לפי סעיפים  .1

 בדיון הובאו בפני חברי הוועדה תיקים כאמור להלן: 

 .תיקים במסגרת הליך משפטי(  11תיקים סה"כ )מתוכם  14 - לפקודת העיריות 338סעיף לפי  .א

 .תיקים במסגרת הליך משפטי(  12תיקים סה"כ )מתוכם  64 -לפקודת העיריות  339סעיף לפי  .ב

  מסמכים רפואיים ,חקירה )במידה וקיימת( חוות דעת משפטית, תדפיס חוב,  יצוין כי לכל תיק צורף חומר רלוונטי, לרבות ** 

 כליים )במידת הצורך( וכו'.  וכל     

 

 להלן פירוט : 

 :338מחיקת חוב לפי סעיף  .2

 ₪.  116,978.15 בסךמחיקות שלא במסגרת הליך משפטי, 

 (1) נספח מס' 

 ₪. 7,425,816בסך מחיקות במסגרת הליך משפטי, 

 (2) נספח מס' 

  7,542,794.15: 338סה"כ חובות למחיקה עפ"י סעיף .₪ 

 

 )הנחות לזכאים(: 339מחיקת חוב לפי סעיף  .3

 ₪.  133,009.03 בסךמחיקות שלא במסגרת הליך משפטי, 

 (3) נספח מס' 

 ₪.  1,588,101בסך מחיקות במסגרת הליך משפטי, 

 (4) נספח מס' 

  1,721,110.03: 339סה"כ חובות למחיקה עפ"י סעיף .₪ 
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 :חריגיםועדת  .4

 ילדים קטינים. הבכור  3זוג בשנות הארבעים לחייהם+  -( 428021080001נכס )ח. ח. ו י.  .1

 ברוטו לחודש. ₪  13,900 -נכה המרותק לכיסא וסובל מפיגור שכלי קשה. האם בדיכאון, משתכרים יחד כ 14בן 

 גרים בשכירות ויש הוצאות רבות בגלל הטיפול בילד. מוכרים ברווחה, מבקשים הקלה בתשלומי הארנונה. 

 .70% אושרה הנחה בשיעור

 

וטו לחודש. חייבים בר₪  13,500 -ילדים קטינים. משתכרים יחד כ 7+ 36זוג בגיל  -( 200419310001ק. מ. ו ה. )נכס  .2

ואילו  90%. בשנה הקודמת קיבלו הנחה בגובה 2020ב תאונה שהיו מעורבים בה בשנת עק₪  43,000 -לחברת הביטוח כ

חשבון שנעשו ע"י הוריהם כעזרה לנכדים ברכישת ציוד למידה עקב הפקדות רבות ב 30%השנה קיבלו הנחה בגובה 

 בזמן הקורונה. מבקשים הנחה גבוהה יותר.

 .50%אושרה הנחה בשיעור 

 

תה זכאית להנחה גבוהה יותר, אך יילדים בגירים. בעבר הי5 -, אלמנה, אמא ל59בת  -( 414109080001ש. ר. )נכס  .3

 ומתקיימת מקצבת שארים. בגלל ההכנסות בלבד. לא עובדת  20%השנה זכאית להנחה של 

של הילדים לא היתה זכאית להנחה גבוהה יותר. עברה ניתוח מעקפים וצורכת תרופות. השנה, יש לה בן חייל ובת 

 מובטלת. מבקשת להגדיל את ההנחה לשנה זו.

 .30%אושרה הנחה בשיעור 

 
 

 (  5)נספח מס' 

 

 

 

 

                  ____________________                                        __________________ 
 רב מיכאל דרעי ה                                           נירית טננבאום                                           

 יו"ר הוועדה         מנהלת מחלקת הכנסות                                                          
 

 


