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 2018 במאי 16, מתאריך 18/4מס' מליאה ישיבת 

 

 

-עו"ד, טלי חייט-יו"ר, מזרחי שמואל, ציפי זילברמן, רומנו שאול -יוסי שבו :נוכחים

אורן יגאנה, ד"ר הדס שחורי, עמוס לוגסי, עו"ד, -לירן יגודהאבירז, שחר רובין, 

 ., יצחק כהןאליהו לוייהודה חיימוביץ', סמדר אהרוני, יעקב קורץ, 

 
 

ביטון, ריבה קליין, ערן לבב, שמעון גור, -תומר תדהר, בועז גמליאל, אביתר צור :מוזמנים

יהודה, יוסי סגרון, -, אורית בןכהן יועמ"ש-עו"ד שולמית מנדלמןיגאל נדב, 

רו"ח, אילן קדוש, -דרור מרגלית, ירון לוי, מיכל רוטוול, דייגו כהן, שלמה אליהו
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 :עדכונים .28
 

 

אני פותח את הישיבה. התכנסנו כדי להסביר את ההתנהלות לקראת הבחירות. ישנן  :היו"ר

 מגבלות שאנו צריכים לעמוד בהן. 

 אני אפתח במספר עדכונים. 

אנחנו נותנים צהרונים בהתאם לחוק הפיקוח.  אנחנו בדרך כלל  -לגבי הצהרונים 

. אנחנו בדיוק עומדים במחירים 1,704עד שעה חמש והם ישלמו יולי נותנים חודש 

 שקבע משרד הפנים. 

 

 לא נתתם אופציה למי שרוצה עד הצהריים, נכון? :שחורי הדסד"ר 

 

 . 13:00יהיו גנים מיוחדים שהצוות יעבוד עד השעה   :היו"ר

 

מ'  348מד"א הגישה בקשה לבניית תחנה גדולה עם מספר אמבולנסים. הם בונים 

ם עם חניות, בכפוף חצי דונכלהם  להקצותדונם. אנו בודקים מקום  2ומבקשים 

 לנוהל הקצאות.

 

שכביכול ישמש למגורי  לגבי הרחשים בפייסבוק ביחס לשטח ההתארגנות של נת"י 

תר שמצאנו עובדים, זה לא נכון, זה שטח התארגנות בלבד והוא המקום הטוב ביו

 לצורך זה.

 

ראש העיר ביקש שאני אעביר תקציר להנחיות לקראת הבחירות  :, עו"דשולמיתכהן -מנדלמן

לרשויות המקומיות. במצגת הזו אני ריכזתי גם הנחיות של היועמ"ש לממשלה, 

וקודמיהם מהשנה  ל משרד הפנים"שלחתי אליכם, גם הנחיות בחוזרי מנכאותם 

במצגת, התמקדתי בשני הנושאים עדות בחירות ואחרות, ווגם פסיקות מו

הנושאים בהן עוסקות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא  5הראשונים מתוך 

 (.2018מציגה מצגת בנושא הנחיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות ). בחירות
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 :אישור פרוטוקול וועדת תמיכות .22
 

 2018. אנחנו בשנת בחירות, תקציב 2019לגבי הסקציה, אי אפשר להבטיח תקציב  :"רהיו
אנחנו לא עליה  קנמע₪  500,000-נסגר וצריך להסתדר עם התקציב שיש. לכן את ה

₪  700,000.- אנחנו ניתן להם בטוחה למינהלת על סךיכולים לתת להם ושומרים את זה. 
 מתקציב תמיכות עקיפות.

 
 מותר לנו להחליט כזאת החלטה? :סמדראהרוני 

 
 ות מהיום.ועדת תמיכוזה אישור והחלטה של  :, עו"דשולמיתכהן -מנדלמן

 
 נהלת כדי שיוכלו לפתוח את העונה.זה בטוחה למי :עמיקםנגר -לוי

 
₪  700,000.-בטוחה בסך מתן -אני מבקש לאשר את המלצת וועדת התמיכות מהיום :היו"ר

 מי בעד? למינהלת הליגה.
 

 ,עו"ד-רומנו , שאולאהרוני לוגסי, סמדרעמוס , שחורי הדסד"ר , רובין שחר, היו"ר-שבו יוסי : בעד
 כהן. , איציקחיימוביץ' , יהודהמזרחי , שוליזילברמן , ציפיאבירז-חייט טלי

 
 יעקב קורצי.  : נמנע

 
 .2018במאי  16 וועדת תמיכות מתאריךפרוטוקול מאשרים  : החלטה

 
תב"ר לטובת סיוע לבית ₪  200,000.-, אישרה 2017בפברואר  22המועצה ב :עמיקםנגר -לוי

 הכנסת. 
בסופו של דבר, הם לא הזדקקו לכל הכסף, הם היו זקוקים בסך הכל להשלמת בינוי 

לצורך  ₪  50,000ועדה ממליצה לאשר להם את הסך של ו, ה₪ 50,000ופיתוח עד 
 השלמת הבינוי. השתתפות העירייה היא בהתאם לנוהל התמיכות. 

 
 להם?  יספיקו₪  50,000.- :סמדראהרוני 

 
כל השאר  ₪, 50,000.-אושר להם ₪  200,000.- . מתוך ההבנייה הסתיימה :עמיקםנגר -לוי

 הם הסתדרו בלעדינו. 
 

 מי בעד?  :היו"ר
 

 פה אחד.   :בעד
 

 .2018במאי  10פרוטוקול מתאריך -המלצות וועדת התמיכותאת מאשרים  : החלטה
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 :מתן הנחה למשרתי מילואים-הצעה לסדר: ח.מ. סמדר אהרוני .00
 

 .)מצו"ב( ה למשרתי מילואיםמתן הנח -מקריאה את הצעתה לסדר  :סמדראהרוני 

 

 נאשר את ההנחות האלה. 2018שבסוף הוחלט  :מזרחי שמואל

 

כתובה? גם ראש העיר חשב שזה עלה לסדר, עמיקם בדק את יש החלטה  :סמדראהרוני 

 א עלה לסדר היום.הנושא, זה ל

 

 מה העלות התקציבית של זה? :יצחקכהן 

 

 .2018אני רוצה להחיל את זה לשנת  :סמדראהרוני 

 

 אורן יגאנה הצטרף לישיבה

 

שאנו , כמו מ"ר 140האם מישהו מתנגד להצעת שר הפנים?  צריך להבין שזה עד  :היו"ר

 כל ההנחות על פי החוק. מי בעד?נותנים ל

 

 פה אחד.   : בעד

 

( 0בהתאם  לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס'  : החלטה

מתן הנחה מארנונה לחייל מילואים מאשרים  , )להלן "החוק"( 2018-התשע"ח

מ"ר, למגורים בלבד )לא  140לשטח של עד  3%פעיל כהגדרתו בחוק, בשיעור של 

מתאריך כולל נכסי משנה כגון: מחסן, מרפסת פתוחה, מרתף וכיו"ב( וזאת החל 

 .לזכאים על פי הקריטריונים שבחוק ונתוני משרד הביטחון 01.01.18

  



5 

 

 :200חלקה  6060אישור ביטול חכירה בגוש  .01
 

מביאים לאישורכם בקשה לבטל את החכירה שרשומה על שם  :שולמיתכהן -מנדלמן

תה יהי 1960שנת כנית מ. זאת חלקה שעל פי ת1ברחוב סיני  העירייה במקרקעין

לעירייה. במקביל, מדובר על על ידי קק"ל הוחכרה  1970-מיועדת לשצ"פ ולכן ב

שיכנה שם  "עמידר"יש גם מבנה מגורים. חברת שבו מגרש בצמוד למבנה באר 

-דיירים. ברבות השנים ביקשו הדיירים לקבל זכויות במקרקעין מול המדינה ונס

ציונה הודיעה שככל שתשונה התב"ע משצ"פ למגורים, מאחר וממילא מעולם זה לא 

מומש כשצ"פ, העירייה לא תתנגד להעברת הזכויות לדיירים. הדיירים קידמו 

ששינתה את הייעוד לצורך הסדרת מצב קיים של אותו בית /א' 203/נסתכנית 

 . 12/08/2014בתוקף מתאריך  "עמידר"מגורים ששימש את דיירי 

מתבטלת במצב של שינוי ייעוד המקרקעין, על פי ההסכם שיש לעירייה עם קק"ל, 

 גם החכירה של העירייה. 

ינוי הייעוד, לבטל את שולכן, פונה אלינו היום רמ"י, גם לאור המצב התב"עי 

היות )א( לפקודת העיריות,  188החכירה ואנו מבקשים לאשר את זה. על פי סעיף 

ואנחנו רשות איתנה, אנו נדרשים רק לאישורכם ולא את אישור השר. יש כאן 

אגף הנכסים, אשר  גם חוות דעת שלי ודברי הסבר של דרור מרגלית, מנהללפניכם, 

 הנושא בטיפולו.

 

 מה קורה עם הבאר שם?  :סעמולוגסי 

 

 רבה והשאיבה ממנה פסקה לצמיתות.הבאר ח הכל חוזר למדינה. :שולמיתכהן -מנדלמן

 

 הם מפצים אותנו? :מזרחי שמואל

 

 לא. :, עו"דשולמיתכהן -מנדלמן

 

 מי בעד?   :היו"ר

 

 פה אחד.   : בעד

 

 0606החכירה על שם העירייה במקרקעין הידועים כגוש  ביטולאת מאשרים  : החלטה

 . 1, ברחוב סיני 200חלקה 
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ואישור הסכמי פשרה לפי  008אישור פרוטוקול מחיקת חובות לפי סעיף  .02
 :002סעיף 

 

-ו 338ת הנחות על פי סעיפים עדת בחינה וועדוהועברו אליכם שני פרוטוקולים של ו :ערןלבב 

339. 

את הסכום רשימת מחיקת חובות מסודרת מהסכום מהנמוך לסכום הגבוה ויש 

 הסופי.

 

 עדות היו מחודש אפריל. ושתי הו :, עו"דשולמיתכהן -מנדלמן

 

אני רוצה להדגיש שאני לא מכיר את השמות, אני לא יודע אם יש מישהו  :מזרחי שמואל

 שאני מכיר ברשימה. 

 

 אם אתה לא רוצה לבדוק, אל תצביע.  :שחררובין 

 

 מי בעד? יש לכם זמן תוך שבוע כדי לערער.   :היו"ר

 

 , עמוסיגודה ןיגאנה, ליר , אורןשחורי הדסד"ר , רובין , שחרהיו"ר-שבו יוסי : בעד

יעקוב , חיימוביץ' , יהודהזילברמן , ציפיאבירז-חייט , טליאהרוני , סמדרלוגסי

 . כהן קורצי, יצחק

 

 עו"ד.-שאול רומנו שמואל מזרחי, : יםנמנע
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 למחיקת חובות: 008ריכוז החלטות לפי סעיף 

 מעוטי יכולת וללא נכס בבעלות 1-3מס' 

 מס'
שם המשלם  

 בר"ת
 סכום החוב מהות החוב

תאריך אישור 
 בוועדות

 המלצה

1 ***** 
ארנונה, שילוט 
  ₪21,125.50  והוצאות אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי מצבו הכלכלי של החייב קשה והינו מוכרז כמוגבל 

ניתן יהיה להיפרע  באמצעים, מתבקשת המסקנה שלא
מהחייב בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר את 

 יתרת החוב כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

2 ******* 
ארנונה, מים, אגרת 

שמירה והוצאות 
 אכיפה

 ₪98,936.30  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם מצבו 
הכלכלי הקשה בו נתון החייב, וכן המשמעות 

המשפטית של עומק החוב, מתבקשת המסקנה שלא 
ניתן יהיה להיפרע מהחייב בגין יתרת החוב ועל כן 

המלצתנו להגדיר את יתרת החוב כחוב שאינו בר גביה 
 ולמחוק אותו.

3 ******** 
ארנונה, מים, 
יתרות חינוך 

 והוצאות אכיפה
 ₪   483,361.50  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם מצבה 
הכלכלי בו נתונה החייבת וכן המשמעות המשפטית של 

עומק החוב, מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה 
להיפרע מהחייבת בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו 

חוק להגדיר את יתרת החוב כחוב שאינו בר גביה ולמ
 אותו.

      603,423   סיכום ביניים  

 חברות לא פעילות וללא נכסים 4-10מס' 

4 ******* 

ארנונה, מים, 
שילוט, אגרות 

שמירה והוצאות 
 אכיפה

 ₪16,638.60  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
פעילותה העסקית וכי לא ניתן כי החברה הפסיקה 

לבצע הרמת מסך כנגד בעלי המניות וכן המשמעות 
המשפטית של עומק החוב, מתבקשת המסקנה שלא 
ניתן יהיה להיפרע מהחייבת בגין יתרת החוב ועל כן 

המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב שאינו בר גביה ולמחוק 
 אותו.
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5 ******** 
ארנונה, מים, 
אגרות שמירה 

 אכיפהוהוצאות 
 ₪25,597.10  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החברה הפסיקה פעילותה העסקית וכי לא ניתן 
לבצע הרמת מסך כנגד בעלי המניות וכן המשמעות 

המשפטית של עומק החוב, מתבקשת המסקנה שלא 
בגין יתרת החוב ועל כן ניתן יהיה להיפרע מהחייבת 

המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב שאינו בר גביה ולמחוק 
 אותו.

6 ********* 
ארנונה, מים 
  ₪37,746.70  ואגרות שמירה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כנגד כי החברה מפורקת וכי לא ניתן לבצע הרמת מסך 

בעלי המניות וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבת 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

7 ******** 
ארנונה, מים 
  ₪43,577.90  ואגרות שמירה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החברה הפסיקה פעילותה העסקית לפני עשור וכי 

לא ניתן לבצע הרמת מסך כנגד בעלי המניות וכן 
המשמעות המשפטית של עומק החוב, מתבקשת 

המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבת בגין יתרת 
זה כחוב שאינו בר החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב 

 גביה ולמחוק אותו.

8 ********* 
ארנונה, מים, 

הוצאות אכיפה, 
 אגרות ועמלות

 ₪65,429.70  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החברה הפסיקה פעילותה לפני שנים רבות וכי לא 

בעלי המניות וכן המשמעות  ניתן לבצע הרמת מסך כנגד
המשפטית של עומק החוב, מתבקשת המסקנה שלא 
ניתן יהיה להיפרע מהחייבת בגין יתרת החוב ועל כן 

המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב שאינו בר גביה ולמחוק 
 אותו.

9 ********* 

ארנונה, מים, 
שילוט, אגרות 

שמירה והוצאות 
 אכיפה

 ₪77,363.40  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החברה בפירוק ע"י בית המשפט ולא ניתן לבצע 

הרמת מסך סטטוטורית כנגד בעלי המניות לאור 
המשמעות המשפטית של עומק החוב, מתבקשת 

המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבת בגין יתרות 
המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב שאינו בר החוב ועל כך 

 גביה ולמחוק אותו.
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10 ******** 
ארנונה, מים, 
אגרות שמירה 
 והוצאות אכיפה

 ₪   134,831.00  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החברה הפסיקה פעילותה העסקית לפני עשור וכי 

ניתן לבצע הרמת מסך כנגד בעלי המניות וכן  לא
המשמעות המשפטית של עומק החוב, מתבקשת 

המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבת בגין יתרת 
החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב שאינו בר 

 גביה ולמחוק אותו.

סיכום 
     ביניים

 ₪   

401,184.40  
   

 ולא הותירו עזבוןחייבים שנפטרו - 01-11מס' 

11 ********* 
ארנונה, מים, מכון 

טיהור והוצאות 
 אכיפה

 ₪6,475.50  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבת נפטרה ולא הותירה אחריה עזבון לטובת 

החוב, פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבת 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
שאינו בר גביה ולמחוק אותו,  חוב ההיטלים יועבר 

 לחברת עמידר.

12 

********* 

מים, אגרת שמירה 
  ₪12,995.30  והוצאות אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבת נפטרה ולא הותירה אחריה עזבון לטובת 

פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבת 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

13 

********* 

ארנונה והוצאות 
  ₪13,159.60  אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבת נפטרה ולא הותירה אחריה עזבון לטובת 

פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
להיפרע מהחייבת מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

14 

********* 

ארנונה, מים 
  ₪16,947.80  והוצאות אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
אחריו עזבון לטובת פירעון כי החייב נפטר ולא הותיר 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.
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15 

********* 

ארנונה, מים, 
י.שמירה והוצאות 

 אכיפה
 ₪21,773.70  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון לטובת פירעון 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 אינו בר גביה ולמחוק אותו.ש

16 

********* 

  ₪28,648.70  ארנונה ומים

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון לטובת פירעון 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב מתבקשת המסקנה 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

17 

********* 

ארנונה, מים, אגרת 
שמירה והוצאות 

 אכיפה
 ₪29,938.80  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבת נפטרה ולא הותירה אחריה עזבון לטובת 

פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבת 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

18 

********* 

  ₪35,466.90  היטל כביש

בחינה ועדת 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבת נפטרה ולא הותירה אחריה עזבון לטובת 

פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבת 

זה כחוב  בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

19 

********* 

  ₪38,850.00  ארנונה ומים

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבים נפטרו ולא הותירו אחריהם עזבון לטובת 

פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבים 
בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

20 

********* 

ארנונה, מים, 
  ₪46,203.60  הוצאות אכיפה 

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

העובדה בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם 
כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון לטובת פירעון 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.
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21 

********* 

ארנונה, מים 
  ₪47,508.40  והוצאות אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון לטובת פירעון 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

ו להגדיר חוב זה כחוב בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנ
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

22 

********* 

  ₪59,396.60  מים

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבים נפטרו ולא הותירו אחריהם עזבון לטובת 

החוב, פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבים 
בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

23 

********* 

ארנונה, מים, 
שילוט והוצאות 

 אכיפה
 ₪63,383.80  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

המשפטיים שעיקרם העובדה בבחינת מכלול ההיבטים 
כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון לטובת פירעון 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

24 

********* 

ארנונה, מים 
  ₪64,362.50  והוצאות אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון לטובת פירעון 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב בגין יתרת 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

25 

********* 

ארנונה, מים, אגרת 
שמירה, הוצאות 

 אכיפה
 ₪   117,868.80  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
לטובת פירעון  כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

26 

********* 

  127,370.40   ₪  ארנונה, מים

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון לטובת פירעון 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.
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27 

********* 

ארנונה, מים 
  155,858.90   ₪  והוצאות אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון לטובת פירעון 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
להיפרע מהחייב מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

28 

********* 

  196,079.00   ₪  ארנונה ומים

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
עזבון לטובת כי החייבת נפטרה ולא הותירה אחריה 

פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבת 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

29 

********* 

  204,204.00   ₪  ארנונה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייב נפטר ולא הותיר אחריו עזבון לטובת פירעון 

החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 ותו.שאינו בר גביה ולמחוק א

30 

********* 

  305,491.20   ₪  מים

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבים נפטרו ולא הותירו אחריהם עזבון לטובת 

פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מהחייבים מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

31 

********* 

ארנונה, מים 
  405,405.30   ₪  והוצאות אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
אחריו עזבון לטובת כי החייבים נפטרים ולא הותיר 

פירעון החוב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייבים 
בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.
סיכום 
 ביניים

     ₪1,997,389  
    

שקודד בעבר לאחר שהגיעו למסקנה שלא ניתן  48זיהוי שגויים או מקודדים בקוד זיהוי כרטיסי חייבים עם נתוני  02-48מס' 
 פרע מהחוב )קוד זה מנע משלוח התראות חוב(ילה
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32 

********* 

ארנונה, מים, 
  ₪14,907.90  הוצאות אכיפה 

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

העובדה בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם 
המונע משלוח הודעות דרישה  48כי החשבון נסגר בקוד 

לחייב, וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, 
מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב 

בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו להגדיר חוב זה כחוב 
 שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

33 
********* 

  ₪20,370.90  ארנונה
בחינה ועדת 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
זהות היישות המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה 

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

34 
ארנונה, מים,  *********

אגרות שמירה 
 והוצאות אכיפה

 ₪27,364.70  
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
זהות היישות המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה 

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

35 
ארנונה, מים  *********

  ₪30,096.30  והוצאות אכיפה
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
זהות היישות המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה 

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

36 
********* 

  ₪32,407.00  מים
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

37 
ארנונה, מים,  *********

שיקים והוצאות 
 אכיפה

 ₪34,570.20  
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

38 
ארנונה והוצאות  *********

  ₪34,868.30  אכיפה
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

39 
ארנונה, מים,  *********

שכ"ט ושיקים 
 חוזרים

 ₪49,092.70  
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

40 
********* 

  ₪59,191.60  ארנונה, מים
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

41 
ארנונה, מים  *********

  ₪66,987.00  והוצאות אכיפה
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

42 
ארנונה, מים,  *********

שיקים חוזרים 
 והוצאות אכיפה

 ₪87,393.90  
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

43 
********* 

  169,234.90   ₪  ארנונה ומים
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.
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44 
ארנונה, מים  *********

  192,841.40   ₪  והוצאות אכיפה
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

45 
********* 

  269,024.60   ₪  ארנונה ומים
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

46 

ארנונה, מים,  *********
שכ"ד/חכירה, דמי 

מפתח והוצאות 
 אכיפה

 ₪   382,809.90  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

47 

ארנונה, אגרת  *********
שמירה, היטל 

 תיעול ומכון טיהור
 ₪   562,489.60  

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו. את חובות 
 ההיטלים יש להעביר ע"ש חברת עמידר בעלת הנכס

48 
********* 

 ₪  2,008,664.6 ארנונה
ועדת בחינה 

ועדת  11.4.2018
 12.4.2018הנחות 

לאור העובדה כי לא ניתן לפתוח בהליך משפטי ללא 
המשפטית, המלצתנו להגדיר חוב זה  זהות היישות

 כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.
סיכום 
      4,042,316  ₪      ביניים

 כרטיסי חייבים שעזבו את הארץ ולא הותירו נכסים 42-31מס' 

49 

********* 

ארנונה והוצאות 
  21,375.00  ₪  אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה בבחינת 
כי החייב ירד את הארץ, וכן המשמעות המשפטית של 

עומק החוב, מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה 
להיפרע מהחייב בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו 
 להגדיר חוב זה כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

50 

********* 

ארנונה והוצאות 
  96,401.10  ₪  אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבת ירדה את הארץ, וכן המשמעות המשפטית 
של עומק החוב, מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה 
להיפרע מהחייבת בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו 

 בר גביה ולמחוק אותו.להגדיר חוב זה כחוב שאינו 

51 

********* 

ארנונה, היטל כביש 
  120,452.8  ₪  והוצאות אכיפה

ועדת בחינה 
ועדת  11.4.2018

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה 
כי החייבת ירדה את הארץ, וכן המשמעות המשפטית 
של עומק החוב, מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה 
להיפרע מהחייבת בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו 
 להגדיר חוב זה כחוב שאינו בר גביה ולמחוק אותו.

      ₪238,229    סיכום ביניים  
סיכום 

 כללי
  

₪  7,282,541    
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 :002ריכוז החלטות להסדרי פשרה לפי סעיף 

 מס'
שם המשלם 

ומספר 
 הנכס

 סכום החוב מהות החוב
תאריך אישור 

 בוועדות
 יתרה לתשלום המלצה

1 

********* 

ארנונה, מים 
  ₪351,442  ומכון טיהור 

ועדת בחינה 
ועדת  22.11.2017

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם מצבו 
הרפואי של החייב וכן המשמעות המשפטית של עומק 

החוב, מתבקשת המסקנה שיהיה קושי רב להיפרע 
יתרת החוב ועל כן המלצתנו בנסיבות  מהחייב בגין

העניין, לאשר את ההסכמה לפיה ישולם ע"י החייב 
ויתרת החוב תימחק. )סכום ₪  62,000סך של 

הפשרה גבוה מהסכום הכולל של קרן + הצמדה בסך 
ש"ח ( . משלם את החיובים השוטפים  53,437

 1999במלואם משנת 

 ₪62,000  

2 

********* 

היטל מדרכה 
והוצאות 

 אכיפה
 ₪36,074 

ועדת בחינה 
ועדת  22.11.2017

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם מצבו 
הרפואי של החייב וכן המשמעות המשפטית של עומק 

החוב, מתבקשת המסקנה שיהיה קושי להיפרע 
מהחייב בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו  בנסיבות 

ה לפיה ישולם ע"י החייב העניין לאשר את ההסכמ
)המהווה את סכום הקרן + ₪  11,181סך של 

 הצמדה( ויתרת החוב תימחק. 

 ₪11,181  

3 

********* 

ארנונה, 
הוצאות 
אכיפה 

עמלות ואגרת 
 שמירה 

 ₪328,788  

ועדת בחינה 
ועדת  22.11.2017

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם טענתו 
שהחברה שבבעלותו היא זו שהחזיקה בפועל בנכס, 

ומצבו הרפואי והכלכלי של החייב אין נכסים נוספים 
בבעלות, קיימת משכנתא על הנכס שבבעלותו 
בראשל"צ וקיימים חובות נוספים, מתבקשת 

המסקנה שיהיה קושי להיפרע מהחייב בגין יתרת 
על כן המלצתנו בנסיבות העניין, לאשר את החוב ו

₪  159,611ההסכמה לפיה ישולם ע"י החייב סך של 
)המהווה את סכום הקרן + הצמדה( ויתרת החוב 

 תימחק. 

 ₪159,611  

4 

********* 
ארנונה, 
אגרות 

והוצאות 
 אכיפה 

 ₪43,604  

ועדת בחינה 
ועדת  22.11.2017

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים ולנכח מצבה 
הכלכלי והרפואי הקשה של החייבת, מתבקשת 

המסקנה שיהיה קושי להיפרע מהחייבת בגין יתרת 
החוב ועל כן המלצתנו בנסיבות העניין, לאשר את 

₪   1,500ההסכמה לפיה תשלם החייבת סך של 
 )החוב מורכב מריבית בלבד( ויתרת החוב תימחק. 

 ₪1,500  
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5 

********* 

ארנונה, מים 
והוצאות 

 אכיפה
 ₪133,260  

ועדת בחינה 
ועדת  22.11.2017

 12.4.2018הנחות 

 לנוכח מצבם הרפואי והכלכלי של החייבים ולנכח
העובדה שקיימים לחייבים  תיקי הוצאה לפועל 

בסכום גבוה וכן משכנתא על הנכס, מתבקשת 
המסקנה שיהיה קושי להיפרע מהחייבים בגין יתרת 

החוב ועל כן המלצתנו בנסיבות העניין, לאשר את 
 42,079ההסכמה לפיה ישולם ע"י החייבים סך של 

המהווה את סכום הקרן + הצמדה( ויתרת החוב ₪)
 חק. תימ

 הסכם הפשרה הינו בגין שלושת הנכסים. 

 ₪42,079  

6 

********* 
ארנונה, 
אגרת 

שמירה, היטל 
ביוב, היטל 

מדרכה, 
הוצאות 

 אכיפה

 ₪92,370.0  

ועדת בחינה 
ועדת  22.11.2017

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם מצבו 
הרפואי של החייב וכן המשמעות המשפטית של עומק 

החוב, מתבקשת המסקנה שיהיה קושי רב להיפרע 
ממחוב ההיטלים  ועל כן המלצתנו בנסיבות העניין, 
לאשר את ההסכמה לפיה ישולם ע"י החייב סך של 

סוף ש"ח )בנוסף לסכום ששולם ע"י החייב ב 41,379
ולהפחית את סכום הריבית ₪ (  58,330ע"ס  2017
ש"ח שנצבר על היטל הביוב והמדרכה  50,990בסך 

 בלבד.  

 ₪41,379  

7 

********* 
ארנונה, מים, 
 יתרות חינוך

 64,953חינוך:  
ש"ח, ארנונה ומים: 

 -ש"ח  60,022
 ₪  124,976סה"כ  

ועדת בחינה 
ועדת  22.11.2017

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם מצבו 
הרפואי והכלכלי של החייב וכן המשמעות המשפטית 

של עומק החוב, נערכה הסכמה לפיה ישולם ע"י 
 ויתרת החוב תימחק.  ₪  10,000החייב סך של 

 ₪10,000  

8 

ארנונה  *********
והוצאות 

 אכיפה
 ₪   73,939.00  

ועדת בחינה 
ועדת  22.11.2017

 12.4.2018הנחות 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם  
המשמעות המשפטית של עומק החוב, נערכה הסכמה 

)המהווה ₪  35865לפיה ישולם ע"י החייבת סך של 
 את קרן החוב + הצמדה( ויתרת החוב תימחק.  

 ₪35,865  

  ₪363,615       1,184,453  ₪      סה"כ

 

סעיף  - 2018באפריל  12ופרוטוקול וועדת הנחות מתאריך  2017 בנובמבר 11מאשרים את פרוטוקול וועדת הבחינה מתאריך  :החלטה

.002וסעיף  008
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 מימון נסיעות לערים תאומות: .00
 

 ביקור-מימון נסיעת פיני סביון לזולינגן לתיאום א.
 

 

פיני סביון היה חבר מועצת עיר ומינינו אותו להיות איש קשר שלנו מול אנשי  :ציפיזילברמן 

 עסקים בזולינגן. 

 

הם ביקשו משלחת כלכלית, חיפשנו מישהו מנס ציונה שמתעסק בכלכלה, פיני  :היו"ר

קישר בין סביון התנדב לעשות את זה, אבל ביקש שישלמו לו את הכרטיס. הוא 

 אנשי עסקים בפארק המדע.

 
 . אליהו לוי הצטרף לישיבהח.מ

 

 :מנהלת אגף החינוך )תיאום פעולות חינוך(-נסיעה לפולין .ב
 

משלחות נסיעתן לתיאום את אנו רוצים לממן למנהלת אגף החינוך ולדינה פלדמן   :היו"ר

 הנוער למצעד החיים.

יולי יש הזמנות של כל ראשי הערים למשלחות. אם מישהו רוצה -בכל חודש יוני

לנסוע, שיגיד. אני לא מתכוון לנסוע לערים תאומות. העלויות הן מזעריות והקשר 

 שלנו חשוב. 

יש הזמנה של סנאטור צרפתי, שהזמין את כל ראשי הערים בארץ לכנס  8.6עד  4.6-ב

 הוא משלם כרטיס טיסה ויומיים בית מלון.  בצרפת למי שיש לו ערים תאומות.

נבדקו גם נושא ניגוד עניינים. הוא הזמין דרך השלטון המקומי את כולם. כנראה 

 שגם ראש הממשלה יהיה שם. 

 מקריא את רשימת ההזמנות לערים תאומות בצרפת. 

 

מנהלת אגף החינוך -, ריבה קלייןלפיני סביון מימון הנסיעה מי בעד לאשר :עמיקםלוי נגר 

ימי  2לזולינגן. בנוסף, נסיעת ראש העיר לביקור בצרפת ומימון  ,ולדינה פלדמן

 ? שהות

 

 פה אחד.   : בעד

 

 מאשרים פה אחד.  : החלטה
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 :תב"רים .04
 

 :תב"רים חדשים :ערןלבב 
 

 פרויקט מחשב לכל ילד .1

 תלמידים 45עבור 
 ₪ 61,000היקף תב"ר מבוקש :

 ₪ 48,850הרגיל : השתתפות התקציב מימון: 
 ₪ 12,150השתתפות הורים : 

 

 11/7/20הכנת תוכנית נס/מק/ .2

 ₪ 39,000היקף תב"ר מבוקש : 
 ₪ 39,000ציונה : -הקרן לפיתוח נסמימון: 

 

 טע מדרך הנפת הדגל ועד רחוב המדעתכנון הרחבת מסלול מערבי ברחוב ויצמן בק .3

 ₪ 1,100,000היקף תב"ר מבוקש : 
 ₪ 1,100,000ציונה : -נסן לפיתוח מימון: הקר

 

 התקנת מזגנים במוס"ח .4

 ₪ 300,000מבוקש : היקף תב"ר 
 ₪ 300,000ציונה : -קרן לפיתוח נסמימון : ה

 

 שיקום מבנים ותשתיות עירוניות .5

 ₪ 1,000,000היקף תב"ר מבוקש : 
 ₪ 1,000,000ציונה : -ן לפיתוח נסמימון : הקר

 
 בתב"ריםשינויים 

 

 (935א' ) 105רחובות במתחם פרטיים נס/פיתוח תשתיות וסלילת  .1

 ₪ 5,799,947היקף תב"ר מאושר:  
 ₪ 450,000הגדלה מבוקשת:  
 ₪ 450,000ציונה: -קרן לפיתוח נס: המימון 
 

 (1309בניית שלב ב' בי"ס טירת שלום ) .2

 ₪ 5,500,000 היקף תב"ר מאושר:
 ₪ 4,958,379ביצוע בפועל: 

 ₪ 5,281,145תתפות משרד החינוך: מימון: הש
 וסגירת התב"ר
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העודף בהשתתפות משרד החינוך נובע, מקבלת כספים עבור עבודות פיתוח משותפות לשלבים 

  א'+ב' של בניית בית הספר.

 .יועבר לחשבון הקרן לעבודות פיתוחהעודף 

 

 (1400הכנת תכנית לפינוי בינוי מתחם נחמיה ) .3

 ₪ 850,000היקף תב"ר מאושר : 

 ר ושינוי מימון.מבוקשת הגדלה התב"

 ₪ 873,044הגדלה מבוקשת: 

 ₪ 1,648,142מימון: משרד הבינוי והשיכון: 

 ₪ 74,902ציונה: -הקרן לפיתוח נס

 ₪ 775,098נת השתתפות הקרן בסך: משמעות: הקט

 

 (1365נגישות למוס"ח קיימים ) .4

 ₪ 440,000היקף תב"ר מאושר : 

 ₪ 200,000הגדלה מבוקשת : 

 ₪ 200,000ציונה : -נסקרן לפיתוח מימון: ה

 צבי-ב זה ההגדלה מיועדת לבי"ס בןבשל

 

 1399יהודה )-פיזית פרטנית מקיף בן הנגשה .5

 ₪ 211,000היקף תב"ר מאושר : 

 ₪ 110,000הגדלה מבוקשת : 

 ₪ 110,000ציונה : -קרן לפיתוח נסמימון: ה

 

ממשרד השיכון ₪  1,648,000.-קיבלנו  -לעניין תב"ר פינוי בינוי מתחם נחמיה  :היו"ר

יהיה  50%להקים מינהלת על מנת לעשות פינוי בינוי של נחמיה. המינהלת תקום, 

בטירת שלום. זה הישג בלתי רגיל, אני מקווה שהמינהלת תקום,  50%-באזור הזה ו

 נצטרך להקים מערך שלם, אולי זה יהיה דרך החברה הכלכלית. 

 

 מי בעד? :עמיקםנגר -לוי

 

 פה אחד.   : בעד

 

  .הר"מ מאשרים פה אחד את התב"רים : החלטה
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 :עדכון ושינויים בהחלטת ניהול ומורשה חתימה, חשבונות הבנק .03
 

 

בישיבה הקודמת אישרנו פתיחת חשבונות בנק. אני מבקש לעשות שני שינויים  :ערןלבב 

בהחלטה הקודמת. האחד, בכל חשבונות העירייה מופיע שולי מזרחי כמחליף של 

הצורך, אני מבקש שגם בחשבונות האלה יהיה מורשה חתימה  ראש העיר במקרה

חברות לניהול השקעות  5עדת המכרזים אושרו ובהיעדרו של ראש העיר. השני, בו

 ואני צריך עוד חשבון אחד, אני מבקש את אישורכם לפתוח אותו בבנק לאומי. 

 

 מי בעד? :עמיקםנגר -לוי

 

 פה אחד.   : בעד

 

 מאשרים פה אחד. : החלטה

 

 :16/03/18פרוטוקול וועדת הנחות מתאריך  .06
 
 

 שולחנכם, מי שרוצה לעיין, מוזמן.עדת הנחות מהיום מונח על ופרוטוקול ו :ערןלבב 

 

 !הישיבה ננעלה

 

______________________   ___________________ 
 ראש העיר, ריו" - שבו יוסי   העירייה למנכ", נגר -לוי עמיקם

 

 


