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 :עדכונים .57

 

אניפותחאתהישיבה.  :היו"ר

היוםביקרנובביתהספרלמקצועותהמחשבבצה"ל,הלכנולראותאת

 גוריון בבן מחשבים שלמדו החיילים מתוך המיוחד. 45בפרויקט

תלמידיםשלנומחציתםמתקבליםלביתהספר.פגשנוחלקמהםשהם

מדריכים.ביתהספרהזהמכשיראלפימתכנתיםואנשיסייברלצה"ל,

שלאחרמכןהםמשתלביםבשוקהאזרחי.המקצועהזהמאודמבוקש

בצה"ל.

השביתהמחרלאתתקייםבנסציונה.

מפולי משלחת פה ששמההייתה תאומה עיר להיות ביקשו הם ן,

טריבולנסקי.היהפהראשהעירפהוהממונהעלהתרבותפיוטריקוב

והספורט.עשינולהםסיורבעיר.אנחנורוציםאתהקשרהזהמכמה

שנהתלמידים מוציאיםכל ואנחנו מאחר חשובה, הכי אחת סיבות,

שזה חשבנו והםעושיםסיוריםבמחנותההשמדה, נכוןלפולין יהיה

שתהיהעירשתוכללארחאותם.

אתנציג הבאנו להגיעלשםלחתוםאמנהעירתאומה. אותנו הזמינו

הביקורים של למסלול זה להכניסאת מנתשיוכל על החינוך משרד

מוסיקה מחול, כדוריד, קבוצת להם יש בפולין. יהיו כשהתלמידים

ואפשרלעשותחילופימשלחות.



הצלחתאנ:זילברמן ציפי על וניצן, לתומר הדובר, ללשכת להודות רוצה י

המועצה, לחברת להודות וגם שלו הלוגיסטי והתפעול הזה הביקור

מאליו, זהלאמובן בירושלים, לסיור שהצטרפהאלי סמדראהרוני,

תודה.

 

את:היו"ר לאשר אותו לשכנע לנסות הפנים שר עם שלנונפגשתי הבקשה

וחיובמלאתהחיובבנושאשטחיםמשותפיםולהחזיראלאישורחריג

משמעות,למרתפים לזה ויש מנומקת לא שלילית תשובה קיבלנו .

 לנו עלה החיוב וביטול ועלותמלש"חבשטחיםמשותפים4.7מאחר

מלש"ח.1ומרתפיםעודחיובחלקי

בכ מלש"חבשנה.9-10-נכנסנולתתתקצובבגללהגזרותהאלהשהן

 נותניםשירותברמהשלהגבייהבתקציבהשוטףאין אנחנו רזרבות,
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או אינם כרגע הכנסה, מקורות למצוא נצטרך ירד, התקציב ואם

שנצטרךלהצטמצםבהתאםלהכנסותשישלנו.

כמעטולאהורדנו אנחנו מקוויםשנצליחלגבותמחובותעבר. אנחנו

 הורדנו התרבות בקרית בעל1בחינוך, לקחת אישרתי לא מלש"ח.

דנוסףכשהמנכ"לעזב,זהחוסךכמהמאותאלפישקליםבשנה.תפקי

 הורדנו שעברה כרגע5%בשנה אנחנו בשירותיםמסוימים. בתקציב

יותר לגבות יכולים שאנחנו בחשבון לקחנו תקצוב. בתת נמצאים

 במשך התקציב. את לאזן מכך אנחנו4וכתוצאה אחרונות שנים

ותים.משתמשיםבדיבידנדשלהמיםלמתןהשיר

 סוציואקונומי לדירוג עלינו כך,8אנחנו על אותנו לתגמל ובמקום

לתתשירותים צריך שוטף תקציב אתהתמיכההכספית. לנו הורידו

ברמההמקסימאליתבכלהתחומים.

 

?2015כמהכסףקיבלנומהדיבידנדלשנת:אהרוני סמדר

 

מלש"ח.7:לבב ערן



גזבר -חזיתות ויצמןעדכון חברי וועדת הקרן לשיפוץ  .56
 :ומהנדס העיר ייההעיר

 

עדכוןחבריוועדתהקרן.:היו"ר

 

הי:מרגלית דרור וועדתהקרן אתחברי יתהפעםהאחרונהשעדכנו בינואר .2015ה

,מבקשיםלמנותאתערןלבבוהגזברמהנדסהעירפיגבראעקבחילו

קיריל ובמקום טביב גידי קוזיולבמקום את , העיר בועזמהנדס

גמליאל.



 -מאשרים עדכון חברי וועדת הקרן לשיפוץ חזיתות רחוב ויצמן: :החלטה

 יו"ר; -סגן ראש העיר מר שמואל מזרחי  

ערן -חברים: ח.מ. יצחק כהן, ח.מ. יהודה חיימוביץ', גזבר העירייה 

אינג' בועז -כהן, מהנדס העיר-עו"ד שולמית מנדלמן-לבב, היועמ"ש

 גמליאל.
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 :שיפוץ חזיתות ויצמן-למהנדס העיר האצלת סמכות .55
 

סמכות :מרגלית דרור מאציל העיר ראש ויצמן, רחוב חזיתות שיפוץ במסגרת

למהנדסהעיר.מבקשיםשתאשרולהאצילסמכויותראשהעירעלפי

 להפעלת17סעיף גמליאל בועז לאינג' המקומיות הרשויות לחוק

יכותסביבהבכללשמירתאבחוקהעזרהסמכותהמוקניתלראשהעיר

הנוגעלפרקשעוסקבשיקוםחזיתות,בתיםוחדרימדרגות.

 

מיבעד?:היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

לחוק הרשויות המקומיות  15פי סעיף -מאשרים האצלת סמכויות על :החלטה

מראש העיר  1757 -)בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם( תשל"ה 

העיר, להפעלת הסמכות  מר יוסי שבו לאינג' בועז גמליאל מהנדס

ציונה )שמירת איכות -המוקנית לראש העירייה על פי חוק העזר לנס

 2008-הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון( התשס"ג

"שמירת חזיתות בתים  -)להלן: "החוק"( בכל הנוגע לפרק י"א בחוק 

 וחדרי מדרגות".
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 :ןרחוב ויצמ 12בניין מס' -הגדלת השתתפות העירייה .57
  

:מרגלית דרור הבתים חזיתות במסגרתשיפוץ ויצמן שבו-ברחוב הראשון המבנה

פיהאומדנים-.על12העירייהנכנסהלבצעשיפוץהיהמבנהשלויצמן

מהבעלים ביקשנו אנחנו לפרויקטהזהללאעבודותהשילוט, שהוכנו

 לשלם התחייבות על על75%לחתום חתם הבעלים מהעלות,

 לשלם שעלות75%התחייבות הסתבר העבודות במהלך מהעלות.

178,000-השיפוץגבוההב אנודרשנומהבעליםלהוסיףעודסכום₪.

הכל סך שלו. להשתתפות 489,000כסף הוסיף הוא 50,000שקלים.

 לסכום והגיע שקלים 539,000.-של שהשתתפות₪ מצב לנו נוצר .

כפישנקבעבתקנון25%במקום34%-העירייהבפרויקטהזההגיעהל

מאחרוהתקנון,ולכן66%ויצמןוהחלקשלוהואובהקרןלשיפוץרח

ב רק העירייה השתתפות קובע הקרן מב25%-של אנחנו את, קשים

היה שזה המיוחדות, הנסיבות ועקב הזה החריג במקרה אישורכם

 צפויות בלתי עבודות הרבה והיו ראשון פרויקט כדישהתגלו תוך

 אתסכוםהשתתפותהעירייהבעוד להגדיל זה34%-ל9%השיפוץ, .

שקליםשהואהיהאמורלשלםוהואלאמשלם.66,000עוד

 

אחריםאםפותחיםפתח?מהיקרהבמקומות:רומנו שאול

 

וויצמן14במקומותאחריםנשתדלשהשיפוץיעשהכפישנעשהבויצמן:מרגלית דרור

עלידיהבעלים,כךשזהיוזילאתהעלויות.-היינוד,25

 

מיבעד?:היו"ר

 

 פה אחד.  : בעד

 

לאור הנסיבות המיוחדות, מאשרים השתתפות העירייה בפרויקט  :החלטה

מעלות השיפוץ, ללא  88%בגובה של  ,12ברחוב ויצמן  שיפוץ מבנה

פי -על 27%( במקום 66% -השילוט )השתתפות הבעלים מרכיב 

 תקנון הקרן לשיפוץ חזיתות ויצמן.
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 :תיקון תקנון הקרן לסיוע במימון שיפוץ חזיתות בתים .57
 

:מרגלית דרור משותפים בתים את-שיפוצי העיר מועצת מליאת אישרה בעבר

התקנוןשלהקרןלסיועבמימוןשיפוץחזיתותבתים.במהלךהשנים,

 אישרו דיור,10,000בהתחלה ליחידת מקסימאלית השתתפות שקל

ב לפיתוח. מהקרן העירייה של הלוואה את2011בשנת הגדלתם

ל בתקופ15,000-ההשתתפות ליחידה. רואיםשקל אנו האחרונה ה

לכ עלתה דירה אנחנו22,000-שעלותממוצעתלשיפוץ ליחידה. שקל

20,000-מבקשיםלהעלותאתסכוםההלוואהשניתנתליחידתדיורל

ב צמוד60-שקל ליםתשלומים ריבית של5-ללא במקרה שנים.

הלוואתבלוןזהעםריבית.

שהבתיםש מבקשיםלשנותבתקנון אנחנו כן, זכאיםלקבלכמו יהיו

 העירייה, השתתפות שבנייתםאת בתים יהיו שנים15הסתיימה

שניםכפישהיהעדהיום.11ולאויותר,מיוםהגשתהבקשה

 

איפהבאהלידיביטויתרבותהדיורמבחינתפיקוח?:היו"ר

 

:מרגלית דרור הדיירים בסיסו שעל ידיולהצעפוניםהמפרט על נעשה מחיר ת

 שלמהנדסי ההתמחרות או המכרז בהליך הדיור. לתרבות האגודה

רוצים שהם הקבלן את בוחרים הם מתערבים, לא אנחנו הדיירים

לאחרשהםמתייעציםובודקיםאתהניסיוןשלו,אבלבסופושלדבר

הוראות פי על נעשים הכסף העברת ושלבי שלהם היא ההחלטה

שלב, כל בסיום הדיור לתרבות האגודה של מועברהמפקח הכסף

מעבירה הדיור לתרבות והאגודה הדיור לתרבות לאגודה מהעירייה

אתהתשלוםלוועדהבית.

 

קבלן:היו"ר ידי אתעצמםמרומיםעל חשובלהדגיששהדייריםלאימצאו

כלשהוולכןתרבותהדיורמעורבתבהליך.

 

מהאגו:מרגלית דרור והמשפטית המקצועית ההדרכה את מקבל הבית דהוועד

לתרבותהדיור,הםמלוויםהנדסיתומשפטית,אבלבסופושליוםהם

לבחירת צד להיות לנו אסור בוחרים. והם ההצעות את מקבלים

בנייניםבשיפוץ.3הקבלן.כרגענמצאים
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מיבעד?עדכה,לאידועליעלמקרהשהייתהבעיה.:היו"ר



 פה אחד. :בעד



הקרן לסיוע במימון שיפוץ חזיתות בתים מאשרים את שינוי תקנון  :החלטה

 -באופן הבא:

 :1במקום סעיף -זכאויות  

שנים ויותר מתאריך  17בתים משותפים ששנת בנייתם הסתיימה  

 הגשת הבקשה להלוואה.

 :2בסעיף  -תקציב  

 ובכל מקרה לא₪,  20,000.-עד  -גובה סיוע הקרן לכל יחידת דיור  

כל יחידת דיור, בניכוי מענק ל יותר מגובה העלות היחסית לשיפוץ

 האגודה לתרבות הדיור, אם ניתן מענק זה.
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 :עדכון חברי וועדת קרן לסיוע במימון שיפוץ חזיתות בתים .70

 

ועדה,:מרגלית דרור יש בתים לשיפוץ להלוואות קרן לאותה יודעים, שאתם כפי

שתאשרו כעת מבקשים ואנו הקודם העיר מהנדס חבר היה בוועדה

אינג'בועזגמליאלבמקוםהמהנדסהקודם.את

 גברא, חילופי לבבעקב ערן את למנות ואת-מבקש העירייה גזבר

לחבריםבוועדתהקרןבמקוםגזבר בועזגמליאל, מהנדסהעיראינג'

העירייההקודםומהנדסהעירהקודם.



מיבעד?:היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

ועז גמליאל לחבר בוועדת הקרן למנות את מהנדס העיר אינג' ב :החלטה

לשיפוץ חזיתות בתים במקום מהנדס העיר הקודם ואת גזבר 

העירייה ערן לבב לחבר בוועדת הקרן לשיפוץ חזיתות בתים במקום 

 גזבר העירייה הקודם.
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 :ופרוטוקול וועדת תמיכות 2015תבחינים לשנת -תמיכות .71
 

פי-על2017לשנתתמיכותםמביאיםלאישורכםתבחיני :כהן שולמית, עו"ד-מנדלמן

נוהלתמיכות.אניאצייןאתהשינוייםלעומתשנהשעברה:

 לשנת הכולל התמיכות 2017תקציב בשנת שהיה כפי ,2016יישאר

 יהיה העקיפה התמיכה ורמת במתקנים השימוש דמי 49.3%משקל

 לספורט, הבטוחות התמיכות התמיכה16.9%מתקציב ומשקל

מסךתקציבהתמיכות.33.8%הישירההוא

 

 שולי מזרחי יצא מחדר הישיבות

 :השינויים הינם

למשרדילתבחיניםהוספנוסעיףעלפיובמידהוהעירייהמגישהבקשה
לקבלתהקצבהלהשלמתבנייתביתכנסתעלקרקעעירונית,הממשלה

אתהסכומיםהמאושריםבאמצעותתב"רעלפיתנאיתעבירההעיריי
ההקצבה.

בשלושת היא בספורט הישירה התמיכה שעיקר בעובדה שני, שינוי
הכדור של:ענפי הבסיסית החלוקה ולכן וכדוריד כדורסל כדורגל,

זהתקציבקבוצתהכדורסל,ענףנוסף:התמיכותהיאבהתאמה.שינוי
חלוקתתקציבהספורטבשנהשעברהיורדשהיהב53.2%-הכדורסלמ

וזאתבשלירידתליגהשלקבוצתהכדורסל.50.4%-ל
המפתחותהןאותןמפתחות,כפישניתןלראותבטבלהשלהספורט.

בשארענפיהספורט,העירייהנותנתאתהתמיכהלספורטשינוינוסף:
וןההישגיבלבדונותנתמשקללהישגיםולכןאנחנוממליציםעלעדכ

 על יעמוד הספורט ענפי לשאר שהתקציב באופן 4.5%הקריטריונים
 לעמותותזהמהתקציב64%כאשר יופנה הספורט ענפי שאר של

את לעלות וממליצים עמותה באותה ספורט ענפי מספר שמפעילות
 קבוצת עליית לאור הזה מהסוג בעמותות נשיםהכדורעףהתקציב

 שאר העל. שהלליגת ענפילתקציב תקציבשאר על יעמוד הספורט
.36%

 את גם לאשר מבקשים שאר התמיכותוהמלצות מישיבתהועדת
.2017לשנתוגםאתהתבחינים,18/12/16מתאריך

 

 פה אחד.   : בעד

 : החלטה

 .2015מאשרים את והתבחינים לשנת  .1

 .17/12/16פרוטוקול מתאריך -מאשרים את המלצות וועדת התמיכות .2

 

 לישיבה.שולי מזרחי חזר 
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 :עמותת "נצר הקודש"-אישור הסכמי רשות ופיתוח .72
 

 

ולבנותביתהכנסתבקשהלהרחבתשטחההגיש"נצרהקודש"עמותת :מרגלית דרור

 מליאתר."מ176עוד ידי על אושרה ההקצאה להרחבת הבקשה

מבקשים אנו הזה, ובשלב קרקעות, הקצאת נוהל במסגרת המועצה

אתאישורכםלחוזים.

לעירייה היועמ"ש חוו"ד צורפה רשות, והסכם פיתוח הסכם פה יש

עד הללו ההסכמים בשני להתקשר מניעה שאין מאשרת היא שבה

סוףתקופתההקצאההמקורית.שהיא2034לשנת



מיבעד?:היו"ר



 פה אחד.   : בעד

 

מאשרים את הסכמי הפיתוח והרשות בין העירייה לבין עמותת "נצר  :החלטה

פיהם מקבלת העמותה רשות להשתמש -ציונה, על-ש" נסהקוד

, ברחוב החושן, על מנת לבנות בה 8771בגוש  171בחלק מחלקה 

תוספת למבנה שישמש כבית כנסת ולהשתמש בחלק מהחלקה 

במבנה ובתוספת למבנה, לתקופה החופפת להקצאה הקיימת עד 

, ובתנאי שהעמותה מלאה את התחייבויותיה 25/08/2088לתאריך 

 פי חוזה הפיתוח וחוזה הרשות.-על
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 :הסמכת פקחים .78
 

:לוי ירון התקבלו מכרז, נערך עזבו, השיטור של פקחים שאנו2שני פקחים

רוציםלהסמיך,יועדחנןושיחסין.

 

מיבעד?:היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

( לפקודת העיריות, מחליטים 1)268בהתאם לסמכותנו לפי סעיף  : החלטה

ואת מר שי חסין  201072871 מר יועד חנן נושא ת"ז מס'להסמיך את 

, כפקחים עירוניים להשתמש בסמכויות 808857701ת"ז מס'  נושא

פי פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( -הניתנות לשוטר על

, בנוגע לעבירות על חוקי העזר 1767-)נוסח חדש( התשכ"ט

וק בתי המשפט העירוניים והחוקים המפורטים בתוספת השלישית ח

 .1778-)נוסח משולב( התשמ"ד
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 :חובות מיסים-שרהפמחיקת חובות + הסכמי  .78
 

 

מחיקתחובות+הסכמיפשרה.:היו"ר

נכנסנו שנים. מאוד הרבה של ארנונה, בעיקר עבר, חובות ישנם

שיבדוקאתהיכולתהכלכליתשלהחייבים עורךדין הבאנו לתהליך,

הואממליץלעשותשאפשרהומ הסכםפשרהלמחוקאתהחוב, או ,

.לפיהעניין

 על עומדים העבר כ130חובות תשלום ברי מתוכם 30-50-מלש"ח,

באופן וכו'. רגל פושטי שנפטרו, עמידר דיירי על מדובר מלש"ח.

שישלו מי כי שלאלמחוקחובות, השניםאמרתי כל לאורך עקרוני

 יש זאת, לעומת ישולם. החוב דבר של בסופו ניתןנכס שלא חובות

לגבות.

שמדובר.במיחובתכםללכתלראותאתהשמות

 

אנימודיעמראששאנילארואהאתשמות.:רומנו שאול, עו"ד

 

זכאים:היו"ר אתם עצמכם, שלמיםעם מנתשתהיו על ומדגיש, אומר אני

לראותאתהשמות.

 

ישבנועלהתיקיםהאלהגםבוועדתההנחות.:כהן יצחק

 

חייבלראותאתהרשימה :שאול, עו"דרומנו  רוצהלדעתמהיועמ"שאםאני אני

שלהאנשים?



אנחנוהעברנולכםרשימותבלישמות.מישרוצהלבואלראותשמות,:היו"ר

צנעתהפרט.טעמייכוללראות.אנילארוצהלהפיץאתזהמ

 

שהוועדה:לבב ערן נוסף אחד יש פרוטוקולים, שלושה במייל לכם העברנו

התכנסהאתמולוהיוםהואיצא,אנימציגלכםכעת.

 

יושביםפהחברימועצהמכובדיםשמינווועדהשתשבותבדוק:רומנו שאול, עו"ד

ואנוסומכיםעליה.
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מובאים:כהן שולמית, עו"ד-מנדלמן הללו הנושאים איתנה, רשות בהיותנו

לרשות)לפקודתהעיריות339,338סעיףעלפילאישורכםפהבמליאה

.(בסמכותשרהפניםזהשאינהאיתנה

 
אנחנונאשראתזהבישיבההבאהלאחרשאתםתעברועלהרשימות.:היו"ר

 
אנירואהברשימהשנמחקוחובותעלאגרותוהיטלים.:רומנו שאול, עו"ד

 
חובותעלהיטליםלאניתןלמחוק.המסמךיתוקן.:היו"ר

 
ישפהאנשיםשהםמסכניםוצריךלבואלקראתם.:לוי אליהו

 
מותרבסמכותלמחוקחובמכלסיבה.ישלנוהחלטות:כהן שולמית, עו"ד-מנדלמן

שנותנותהתייחסותלכלמחיקה.

 
כלאחדיעביראתהערותיו. :היו"ר

 
לפקודתהעיריות,שהם339-ו338מקריאהאתסעיפים:עו"דכהן שולמית, -מנדלמן

לחוק למדיניות, בהתאם פה שלנו ההחלטות להחלטה. המקור

ובהתייחסכלמקרהלגופו.

 
של:רומנו שאול, עו"ד חובות מחקנו לא מעולם אנחנו במועצה, שנים יושב אני

היטליםואגרות.

 
ול:לוי אליהו עכשיו כבר להצביע מבקש עבודהאני נעשתה הבאה. בישיבה א

מקצועית,אחרכךמדוקדקתלגביכלאחדמהחובות,אחרכךזהמגיע

הנחותלוועד לאישורת מגיע זה כך ואחר פעם עוד זה את שבודקת

המועצה.

 
אניסומכתעלשיקולדעתהשלהועדה.:אהרוני סמדר

 
האלה.הייתהוועדה,נשלחחוקרלכלאחדמהאנשים:רובין שחר


אנייודעשלאמוחקיםהיטליפיתוח,כבישומדרכה.אנימבקש:רומנו שאול, עו"ד

לקבלבכתבמהיועמ"שבמידהוזהלאנכון.


אנימבקשלאשראתזהלאחרשתראואתהשמותאצלהגזבר.:היו"ר
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 -מאשרים המלצות הוועדה לבחינת חובות וועדת הנחות למחיקת חובות והסדרי פשרה על פי טבלה להלן: :החלטה

 

 :חובות דיירי עמידר שנפטרו - 887כוז החלטות למחיקת חובות לפי סעיף יר

 מס'
שם המשלם 
 ומספר הנכס

 תיאור מצב החייב סכום החוב מהות החוב
תאריך אישור 

 ועדותוב
 המלצת ועדת הבחינה 

 י.מ 1
מים,ארנונה

 87,733 והוצאותאכיפה

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,רווקללאילדים,2002החייבנפטרבשנת

איןעזבוןע"שהחייב,כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 לצוירושהאולקיוםצוואההוגשהבקשה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 פ.י 2
מים,והוצאות

 28,486 אכיפה

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,אין5גרוש+,2001החייבנפטרבשנת

עזבוןע"שהחייב.כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 הוגשהבקשהלצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 ו.ש 3
מים,ארנונה,אגרת

שמירהוהוצאות
 אכיפה

359,238 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,אין3גרוש+2014החייבנפטרבשנת

עזבוןע"שהחייב.כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 הוגשהבקשהלצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.
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 כ.מ 4
מים,ארנונה

והוצאותאכיפה
 וחינוך

204,867 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,אין4,גרוש+2013החייבנפטרבשנת

עזבוןע"שהחייב.כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 הוגשהבקשהלצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 ו.ס 5
מים,ארנונה,אגרת

שמירהוהוצאות
 אכיפה

71,163 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,אישתונפטרה1992החייבנפטרבשנת

ילדים,איןעזבון6,לבניהזוג2006בשנת
עלשמם.כמוכן,מבדיקהשנערכהברשם
הירושותעולהכילאהוגשהבקשהלצו

 ירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

הוראותנוהלהחובעומדב
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

6 

 מ.ח
 
 

מים,ארנונה,אגרת
שמירהוהוצאות

 אכיפה
1,295 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,אישתונפטרה2006החייבנפטרבשנת

ילדים,אין3)לאנרשםמתי(,לבניהזוג
שמם.כמוכן,מבדיקהשנערכהעזבוןעל

ברשםהירושותעולהכילאהוגשהבקשה
 לצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 ק.ר 7
מיםוהוצאות

 100,927 אכיפה

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,6,אלמנה+2002החייבתנפטרהבשנת

איןעזבוןעלשמה.כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 הוגשהבקשהלצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
תמשרדהפניםוהחלטו

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 א.ש 8
מים,ארנונה,

 280,045 והוצאותאכיפה

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,5,אלמנה+2001החייבתנפטרהבשנת

איןעזבוןעלשמה.כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 לקיוםצוואההוגשהבקשהלצוירושהאו

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.
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 צ.ע 9
מים,ארנונה,אגרת

שמירהוהוצאות
 אכיפה

107,854 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,3,גרושה+2012החייבתנפטרהבשנת

איןעזבוןעלשמה.כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 הוגשהבקשהלצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 ש.ש.י.נ 10
מים,ארנונה,אגרת

שמירהוהוצאות
 אכיפה

147,524 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,7,אלמנה+2001החייבתנפטרהבשנת

איןעזבוןעלשמה.כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 הוגשהבקשהלצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16

נחותה
27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 א.צ 11
מים,ארנונה,

 103,144 והוצאותאכיפה

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,אין5,נשוי+2004החייבנפטרבשנת

שנערכהעזבוןעלשמו.כמוכן,מבדיקה
ברשםהירושותעולהכילאהוגשהבקשה

 לצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 א.מ 12

מים,ארנונה,אגרת
שמירה,היטל

והוצאותמדרכה
 אכיפה

586,203 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,אין4,פרוד+2012החייבנפטרבשנת

עזבוןעלשמו.כמוכן,מבדיקהשנערכה
ברשםהירושותעולהכילאהוגשהבקשה

 לצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
פניםוהחלטותמשרדה

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 מ.ר 13
מים,ארנונה,אגרת

שמירהוהוצאות
 אכיפה

94,595 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,1,גרושה+2014החייבתנפטרהבשנת

איןעזבוןעלשמה.כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 הוגשהבקשהלצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.
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 29,460 מים ת.ר 14

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
בעלהנפטר,1996החייבתנפטרהבשנת

,לבניהזוגלאהיוילדים,אין1988בשנת
 עזבוןעלשמה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 ד.ע 15
מים,ארנונה,

 62,791 והוצאותאכיפה

עולהכי2016שבוצעהבשנתמחקירה
,אין4,גרוש+1993החייבנפטרבשנת

עזבוןעלשמו.כמוכן,מבדיקהשנערכה
ברשםהירושותעולהכילאהוגשהבקשה

 לצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מיצוימליאתהעירבדבר
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 65,201 מים,וארנונה ע.ד 16

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,4,גרושה+2004החייבתנפטרהבשנת

איןעזבוןעלשמה.כמוכן,מבדיקה
שנערכהברשםהירושותעולהכילא

 הוגשהבקשהלצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
ועדת26.10.16
הנחות

27.10.2016 

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 313,309 מיםוארנונה ר.ג 17

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,איןעזבון2000החייבתנפטרהבשנת

ע"שהחייבת,כמוכן,מבדיקהשנערכה
ברשםהירושותעולהכילאהוגשהבקשה

 לצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.
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 צ.מ 18
ארנונה,מים,

הוצאותאכיפה
 והיטלכביש

50,152 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,איןעזבון2011החייבתנפטרהבשנת

ע"שהחייבת.כמוכן,מבדיקהשנערכה
ברשםהירושותעולהכילאהוגשהבקשה

 לצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 331,536 מיםוארנונה ב.נ 19

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,איןעזבון1997החייבתנפטרהבשנת

ע"שהחייבת.כמוכן,מבדיקהשנערכה
ברשםהירושותעולהכילאהוגשהבקשה

 לצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
חלטותמשרדהפניםוה

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 131,242 מים ק.ת 20

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,איןעזבון1997החייבתנפטרהבשנת

ע"שהחייבת.כמוכן,מבדיקהשנערכה
ברשםהירושותעולהכילאהוגשהבקשה

 לצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 29,713 מיםוארנונה ח.נ 21

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,איןעזבון2000החייבתנפטרהבשנת

ע"שהחייבת.כמוכן,מבדיקהשנערכה
הירושותעולהכילאהוגשהבקשהברשם

 לצוירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.
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 ח.ר 22
מים,ארנונה,

 385,876 והוצאותאכיפה

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,אישתונפטרה2006החייבנפטרבשנת

,איןעזבוןעלשמם.כמוכן,2011בשנת
מבדיקהשנערכהברשםהירושותעולהכי

לאהוגשהבקשהלצוירושהאולקיום
צוואה.כיום)ומאזמותהאם(גרשםהבן

 שמעוןרומי-

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

יאתהעירבדברמיצוימל
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 א.מ 23
מים,א.שמירה
 67,715 והוצאותאכיפה

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
החייבתנפטרהלפנימס'שנים)איןנתון
מדויק(,החייבתעזבהאתהעירבשנת

לנתניה.איןעזבוןעלשמה.כמוכן,2011
ברשםהירושותעולהכימבדיקהשנערכה

לאהוגשהבקשהלצוירושהאולקיום
 צוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 535,851 מים י.ה 24

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
איןעזבוןעל1996החייבתנפטרהבשנת

שמה.כמוכן,מבדיקהשנערכהברשם
הירושותעולהכילאהוגשהבקשהלצו

ירושהאולקיוםצוואה.כיוםגרהבדירה
 יעקבאנה-הבת

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 א.מ 25
ארנונה,מים

 196,065 והוצאותאכיפה

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,בעלהנפטר2001החייבתנפטרהבשנת

,איןעזבוןעלשמם.כמוכן,1986בשנת
מבדיקהשנערכהברשםהירושותעולהכי

לאהוגשהבקשהלצוירושהאולקיום
 צוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.
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 ש.י. 26
ארנונה,מים,

הוצאותאכיפהוא.
 שמירה

5,431 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,איןעזבוןעל2002החייבנפטרבשנת

שמו.כמוכן,מבדיקהשנערכהברשם
ותעולהכילאהוגשהבקשהלצוהירוש

 ירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 צ.פ 27
מים,ארנונה,א.
שמירהוהוצאות

 אכיפה
330,954 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,איןעזבוןעל2005החייבתנפטרהבשנת

שמה.כמוכן,מבדיקהשנערכהברשם
הירושותעולהכילאהוגשהבקשהלצו

 ירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטות

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.

 נ.א 28
ארנונה,מים,

הוצאותאכיפה,א.
 שמירה

65,396 

עולהכי2016מחקירהשבוצעהבשנת
,איןעזבוןעל2013החייבתנפטרהבשנת

שמה.כמוכן,מבדיקהשנערכהברשם
הירושותעולהכילאהוגשהבקשהלצו

 ירושהאולקיוםצוואה

ועדתבחינה
 7.11.2016

החובעומדבהוראותנוהל
והחלטותמשרדהפנים

מליאתהעירבדברמיצוי
 הליכיגבייה.מחיקתהחוב.
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 ריכוז החלטות הוועדה לבחינת חובות

 מס'

שם 
המשלם 
ומספר 

 הנכס

 מהות החוב
סכום 
 החוב

 תיאור מצב החייב
תאריך אישור 

 ועדותוב
 המלצה

יתרה 
 לתשלום

 ח.ש 1

ארנונה,
אגרתמים,

שמירה
והוצאות
 אכיפה.

143,083 

,רווקה,מתקיימתמקצבת39החייבתבגיל
התגוררהבנכסעםמשפחה18-7נכות.מגיל

פנתהלביהמ"שבבקשהלפנות24מאמצת.בגיל
אתהאבהמאמץמהנכסובתוםהליךממושך
קיבלהפס"דלפיוהיאהבעליםבנכס.החייבת

טוענתכיבחלקמהשניםבהםנוצרהחובהחזיק
ליולשאתבחובועודבנכסהאבהמאמץועלכןע

אש"ח53נטענוטענותהתיישנות.שילמהסךשל
 ע"חהחוב.2015בשנת

-ועדתהבחינה
ועדת1.12.2016

הנחות
6.12.2016 

עת1994מחיקתהחובעדוכוללשנת
85,556שניםבסךשל18מלאולחייבת

₪57,527ש"ח,היינויתרהלתשלוםבסך
ום,כוללהמהווהסכוםהחובנכוןלהי

ריביתוהצמדה,מאזהגיעההחייבתלגיל
ידה-ולאחרניכויהסכוםששולםעל18

 כאמור.2015בשנת

₪57,527  

 ,ב.י 2

ארנונה,מים,
אגרת
שמירה,

שכ"ד,מכון
 טיהור

153,049 

בשכירות85החייבהתגוררברח'הבנים
ולאחרפטירתו2007מעמידר.החייבנפטרבשנת

הוחזרההדירהלעמידר.החנותבשוקזרובבל
בדמימפתחמהעירייה,ומאזפטירתהחייב

מוחזקתע"יהבןומופעלתלפרקיםורק
לאחרונהמשמשתלממכרכליםחד"פ.הבןפרוד

תבעקבותמס'שניםוסובלמבעיותרפואיו
תאונתדרכיםובמשךשניםהתקייםמקצבת

שניםומאזמצבו6-ב"לבלבד,בנונרצחלפניכ
 רקהלךוהדרדר.

-ועדתהבחינה
ועדת26.10.2016
הנחות

27.10.2016 

היהע"שהאב2007מאחרוהחובעדשנת
ומאזמותוהעירייה2007שנפטרבשנת

ןלאפעלהלגבייתהחובמעזבוןהמנוחוכ
הדירהבההתגוררעדפטירתוהוחזרה

לעמידר.הוחלט:לגביחובשכ"ד
מחיקתהחובעדוכוללשנת-לעירייה

ועד2007יתרהלתשלוםבגין-2006
-לגבייתרהחובות₪.9,599-היום

בסך2006מחיקתהחובעדוכוללשנת
ומחיקתהריביתמשנת₪81,125של

וםיתרהלתשל-₪23,026בסךשל2007
 מאושרפריסתסכוםהפשרה.-₪17,985

₪17,985  
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 887ריכוז החלטות להסדרי פשרה  לפי סעיף  887ריכוז החלטות להסדרי פשרה  לפי סעיף 

 מס'

שם 
המשלם 
ומספר 

 הנכס

 מהות החוב
סכום 
 החוב

 תיאור מצב החייב
תאריך אישור 

 ועדותוב
 המלצה

יתרה 
 לתשלום

1 
ד.ר)ז"ל(
 ומ.ת

ארנונה,מכון
טיהור,היטל
כביש,היטל
מדרכה
והוצאות
 אכיפה

107,186 

,החובנוצרלפני2002החייבנפטרבשנת
מ.ת-ילדיו.בתו6הפטירה.יורשיהמנוחהינם

ירשהמחציתמהנכסוכיוםמתגוררתבנכס.
3,עברה91%מצבההרפואיקשה,נכהבשיעור

מחציתגופה,אירועיםמוחייםומשותקתב
סובלתמלחץדםוסכרת.מתקיימתמקצבת
ביטוחלאומי.לענייןשארהיורשים,אףהם

במצבכלכליקשה.משלמתאתהשוטף.פנתה
ש"ח.41,000וביקשהלהסדירהחובבתשלום

 

ועדתבחינהו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

לאחרדיןודבריםולאורנסיבות
הסדרפשרהין,ממליציםעליהענ

ומחיקת₪60,000בתשלוםסך
 ₪.47,186

₪60,000  

2 
נ.ח)ז"ל(
 ונ.ע

ארנונה,
היטל

מדרכה,מכון
טיהור

והוצאות
 אכיפה

126,094 

,אינה82החייבנפטרלפניכשנתיים,אשתובת
עובדת,מצברפואיונפשיקשהובעלתנטיות

מטופלתבמרכז,75%אובדניות,נכהבשיעורשל
יוםסיעודיומתקיימתמקצבתזקנהושארים
.המדוברבדייריעמידר,כיוםהנכסבבעלות.
משלמתאתהשוטף.הבןשלהםפנהוביקש
20,000להגיעלהסדרלסילוקהחובבתשלוםשל

 ש"ח.

ועדתבחינהו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

בנסיבותהענין,ממליצהועדת
אתהצעתהבןבאופןהבחינהלקבל

ותימחק₪20,000שישולםסךשל
חברי₪,106,094יתרתהחובבסך

ועדתהנחותמצייניםכימאזשפנה
מצבםהכלכליהורע22.1.14-הבןב

ולכןמחליטיםלאשרהסדרפשרה
₪15,000לפיותשלםהחייבתסךשל

₪111,094ותימחקיתרהבסך
 

₪15,000  
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 ל.נ 3

ארנונה,
מים,אגרת
שמירה
והוצאות
 אכיפה

231,886 

4,אינהעובדתמזה2-החייבתגרושהואםל
שנים,מצברפואיקשהזקוקהלעזרהצמודה,

,100%עברהניתוחלבואירועמוחי,נכהבשיעור
מתקיימתמקצבתביטוחלאומיוקצבת

שירותיםמיוחדיםמביטוחלאומיבשלמצבה.
בבעלות.משלמתאתהשוטף.בנהפנהאיןנכס

והציעלהגיעלהסדרלמחיקתהחובבתשלוםסך
ש"ח.20,000

 

ועדתבחינהו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

לאורנסיבותהענין,ממליציםעל
הסדרפשרהבתשלוםקרןהחוב

ש"ח205,450ומחיקתהיתרהבסך
 )הצמדהוריבית(.

₪26,436  

 208,681 מיםוארנונה ר.ו 4

,דירתעמידר,2-,ואםל64החייבתגרושה,בת
עובדתכקוסמטיקאיתעצמאית,מצברפואי

עברהכריתתרחם,ניתוחיםלכריתת-קשה
גידוליםנוספים,סובלתמבעיהבעצביהראיה,
בעלתחובותנוספיםלגופיםשונים,מתקיימת

בבעלות.פנתהבנוסףמקצבתזקנה.איןנכס
ש"חלהסדרתהחוב.20,000והציעהלשלם

לאחרדיןודבריםעםמשלמתאתהשוטף.
ש"ח.25,000החייבתהסכימהלשלםסך

 

ועדתבחינהו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

ין,ממליציםעלהסדריבנסיבותהענ
₪25,000פשרהבתשלוםסך

 ₪.183,482ומחיקתסך

₪25,000  

 א.מ.א 5

ארנונה,
אגרת
שמירה,
מדידות
והוצאות
 אכיפה

61,313 

סיכםעםהעירייהכי2010לטענתהחייב,בשנת
הנכסיסווגלפיסוגנכס"חממהטכנולוגית"
מאחרופעילותהחברההייתהפיתוחתוכנה
במסגרתעידודמשרדהמסחרוהתעשייה.
ילםבהתאםלכך,הגישהשגות)אךלאנענה(וש

עבורכלשנתמסעדלמחצית₪5,000-סךשלכ
.עפ"יהצהרתבעלהחברה,עזבאת2010שנת

והחברהכיוםאינהפעילה2013הנכסבשנת
עסקיתאךעדייןרשומהכפעילהבמע"מ.בעל

החברההינופנסיונר,סובלמבעיותרפואיות,בין
היתרמחלתלבובעיותאורתופדיות.

 

עדתבחינהוו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

יןממליציםעלתשלוםיבנסיבותהענ
ומחיקתסךשל₪15,000סךשל
 ₪.46,313

₪15,000  
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 ק.בוק.ו 6
יתרותחינוך
והוצאות
 אכיפה

897 

.2000מדוברבחובעבוריתרותחינוךמשנת
מאחרותשלומיהחינוךבוצעובאמצעותהוראת

קבע,ייתכןועקבטעותבקליטתהכספים,לא
 שולםהחובהאמור.

עדתבחינהוו
15.12.2016

עדתהנחותוו
19.12.2016 

בנסיבותהעניןממליציםעלתשלום
 ₪.724ומחיקתסךשל₪173סךשל

₪173  

 14,641 ארנונה ע.ח 7

גרושהאף-מההחייבתגרושה,בתהמתגוררתע
היא,אינהעובדתובמצבנפשיקשה.מצבה

הרפואישלהחייבתקשה,הינהחולה
אונקולוגית,סובלתמבעיותבכבדואסמטית.

,100%אינהעובדתשניםרבות,נכהבשיעור
מתקיימתמקצבתנכות.נכסבבעלות.פנתה

לעירייהוביקשהלמחוקאתכלהחוב.משלמת
אתהשוטף.

 

ועדתבחינה
15.12.2016

ועדתהנחות
19.12.2016 

לאחרדיןודבריםעםהחייבת
₪2,000ממליציםעלתשלוםסך

 ₪.12,641ומחיקת

₪2,000  

 כ.ט 8
יתרותחינוך
והוצאות
 אכיפה

57,906 

בחצימשרה,עובדת3-החייבתאםחדהוריתל
סובלתמבעיותנפשיות,₪.2,500-ומשתכרתכ

מוכרתברווחה,בעלתחשבוןבבנקהדוארללא
קדונותאוחסכונות,עברהלהתגוררלאחרונהיפ

אצלאימהבדירתעמידרבשלמצוקתההכספית.
 איןנכסבבעלות.

ועדתבחינהו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

לאחרדיןודבריםעםהחייבת
₪5,000ממליציםעלתשלוםסך

 ₪.52,906ומחיקת

₪5,000  

 ש.ש 9
ארנונה,מים
והוצאות
 אכיפה

166,584 

,פנסיונרמתקייםמקצבת3-החייבנשויואבל
אש"ח,5-ביטוחלאומיופנסיהבסךכוללשלכ

מצברפואי:סובלמסכרתובעיותאורתופדיות
בגבו.הנכסבבעלות.משלםאתהשוטף.

 

ועדתבחינהו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

לאחרדיןודבריםעםהחייב
25,000ממליציםעלתשלוםסךשל

 ₪141,584ומחיקתסךשל₪

₪25,000  

 נ.ב 10

ארנונה,
מים,

והוצאות
 אכיפה

12,252 

החייבתשכרהאתהנכסלמשךכשנהוהפעילה
במקוםגןילדים.עםסיוםתקופתהשכירות
שילמההחייבתאתמלואהחובבגיןשכ"ד,

ארנונהומיםוככלהנראהעקבשגגהנותרחיוב
הסתכם2011יום.עפ"יהממצאיםבשנת40בגין

2011לדבריהעדלשנת₪.2,000-החובבסךשלכ
יתרתהחוב.לאהייתהמודעתל

 

עדתבחינהוו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

לאחרדיןודבריםעםהחייבת
₪2,500ממליציםעלתשלוםסך

 ₪.9,752ומחיקת

₪2,500  
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 ארנונה ק.ח 11

חובע"ס
8,142
-נכוןל
 2002

מחנותאשרפוצלהחלקשכרהחייב1986בשנת
ע"יהבעלים,ומאחרוהבעליםלאהעבירהודעה

לעירייהעלהפיצולחויבהחייבעלכלשטח
.מבדיקהשנערכהבשנת1998החנותעדלשנת

ונערך₪8,142הסתכםהחובבסךשל2002
₪5,837הסדרחובלפיושילםהחייבסךשל

וסוכםשיתרתהחובתועברלמחיקה.בפועל
עמדבהסדרוהיתרהלאנמחקה.החייב

 

עדתבחינהוו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

בהתאםלההסדרשנעשהעםהחייב
אנוממליציםעלמחיקת2002בשנת

)נכוןליום₪6,798בסךשל
 (.6.11.2016

₪5,837
נכון

לשנת
2002 

 כ.מ.ד 12
ארנונה
והוצאות
 אכיפה

7,454 

,לאבוצעה1999הנכסבבעלותהחייבהחלמשנת
החלפתמשלמים.המדוברבקרקעחקלאיתלא

בוצעה2013.בשנת2003מעובדתלפחותמשנת
החלפתמשלמיםוהחובהועבררטרואקטיבית

 ₪.1,200-ע"שהחייב.הקרןמסתכמתבסךשלכ

עדתבחינהוו
15.12.2016

עדתהנחותוו
19.12.2016 

ריםעםהחייבלאחרדיןודב
₪4,000ממליציםעלתשלוםסך

 ₪.3,454ומחיקת

₪4,000  

 ב.ג 13
ארנונה
והוצאות
 אכיפה

חובע"ס
11,198
-נכוןל

12/2008 

,עפ"יהנתוניםבשנת3-החייבתאםחדהוריתל
הסדירההחייבתאתחובהבאמצעות2009

העברהבנקאית,ככלהנראהעקבשגגההופסקו
חיוביהוראתהקבעוחודשומס'חודשיםלאחר
מכן.סה"כשולםע"יהחייבתע"חהחובסךשל

וסוכםכיהריביתבגיןהעיכוב₪12,600
בתשלוםתימחק.

 

בחינהעדתוו
15.12.2016

עדתהנחותוו
19.12.2016 

בהתאםלהסדרשנעשהעםהחייבת
אנוממליציםעלמחיקת2009בשנת

 ₪4,289חובבסךשל

₪12,600
נכון-
לשנת
2008 

 ז.נ-י 14
היטלתיעול
והוצאות
 אכיפה

חובע"ס
5,143
-נכוןל

12/2012 

חיובבגיןהיטלתיעולנשלחבשוגגלשוכרולא
משנודעלבעליהנכס2013לבעליהנכס.בשנת

אודותהחוב,שולמההקרןאולםלטענתואין
מקוםלחיובהריביתמאחרוהעיכובבתשלום

נובעמהתנהלותהעירייה.
 

עדתבחינהוו
15.12.2016

עדתהנחותוו
19.12.2016 

תבהתאםלהסדרשנעשהעםהיורש
אנוממליציתעלמחיקת2013בשנת

 ₪5,126ריביתבסךשל

₪1,436
נכון-
לשנת
2013 
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 ד.ד-י 15

ארנונה,
אגרת
שמירה
והוצאות
 אכיפה

חובע"ס
69,201
-נכוןל

12/2013 

-הסתייםהליךמשפטיאשרארךכ2013בשנת
שניםביןהטועניםלירושה.עםסיוםההליך10
היורשיםלעירייהבבקשהלהפחתתהחובפנו

מאחרוהנכסלאהיהבשימושבמהלךתקופת
המשפט,בקשתםנדחתהאךנמצאכינפלהטעות

70,248במדידותוהחובאשרהסתכםבסךשל
ש"חסוכםשיופחת,ויתרהלשלוםבסךשל

שולמה.-12.02.14נכוןלתאריך₪50,121
 

ועדתבחינהו
15.12.2016

הנחותעדתוו
19.12.2016 

בהתאםלהסדרשנעשהעםהיורשים
אנוממליציםעלמחיקת2014בשנת

ההפרשביןריביתרשויותלריבית
2009-2012חשכ"לעלחובותמשנים

 ₪24,911בסךשל

₪50,121
נכון-
לשנת
2014 

 ס.נס.י 16
ארנונה,מים
והוצאות
 אכיפה

חובע"ס
76,426
-נכוןל

11/2010 

החייביםנכיםומתקיימיםמקצבתביטוח
73-הסתכםהחובבסךשלכ2010לאומי.בשנת

40אש"ח.עפ"יהממצאים,נערךהסדרחובע"ס
1997-2009אש"חוקוזזהריביתבגיןהשנים

אשרבהןהחובהוגדרככלהנראהכמסופקולא
נשלחוהודעותדרישהלחייבים.יתרתהחוב

שבהסדרשולמה.
 

עדתבחינהוו
15.12.2016

עדתהנחותוו
19.12.2016 

בהתאםלהסדרשנעשהעםהחייבים
אנוממליציםעלמחיקת2010בשנת
כנגדתשלום₪58,934סךשל

 ₪40,000בסךשל2010שבוצעבשנת

₪40,000
נכון-
לשנת
2010 

 ג.ה 17
ארנונה
והוצאות
 אכיפה

חובע"ס
27,932
-נכוןל

12/2008 

שנותמאסר.בשנת4החייבגרושוריצהבעבר
אש"ח.בשנת30-הסתכםהחובבסךשלכ2009
15,846אותרהחייבונערךהסדרחובבסך2009
ש"ח2,370שילם2015בנוסףלכך,בשנת₪.

יןהריביתעבורבתוספתריבית.קוזזהתשלוםבג
התקופהבהריצהאתעונשובביתהסוהרולא

קיבלהודעותדרישה.יתרתהחובשבהסדר
שולמה.

 

ועדתבחינהו
15.12.2016

ועדתהנחותו
19.12.2016 

בהתאםלהסדרשנעשהעםהחייב
אנוממליציםעלמחיקת2009בשנת

 ₪31,964סךשל

₪15,846
נכון-
לשנת
2009 
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 887חובות לפי סעיף מחיקת 

 מס'
שם המשלם 

ומספר 
 הנכס

 תיאור מצב החייב סכום החוב מהות החוב
תאריך אישור 

 בוועדות
 המלצה

 כ.ש 1
ארנונה,מים

 והוצל"פ
174,204 

החייבאלמן,מתגוררבדירתבבעלותעמידר,
בחודש₪4,000-מועסקכמאבטחמשתכרבכ

₪.4,000-כ+קצבתשאריםמארה"בבסךשל
מועברלמחיקה1997מקורהחובמשנת

ציבותתלונותבהתאםלמכתבהתגובהלנ
 .איןנכסבבעלות.2010הציבורמשנת

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחוב.עומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטותמליאת

 מועצתהעירבדברמיצויהליכיגבייה

 ר.ב 2
ארנונה
 והוצל"פ

15,501 

,מתגוררבשכירות,עובד3-החייבגרושואבל
כנהגמשאית,מטפלבלעדיתבילדיו,דווחעל
חובותנוספים,איןנכסבבעלות,מקורהחוב

,החייבהחזיקבנכס2003משניםשעדלשנת
 11/2005עד

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מדבהוראותנוהלמחיקתהחוב.עו
משרדהפניםוהחלטותמליאת

 מועצתהעירבדברמיצויהליכיגבייה

 260,711 ארנונהומים פ.א 3
-ת.זשגויה,בבירורמולהעירייהומולהחוקר
לאקיימתת.זכזו.איןשוםאפשרותלאיתור

 החייב.כתובתשגויה.

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחוב.עומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטותמליאת

 מועצתהעירבדברמיצויהליכיגבייה

 א.ס 4

ארנונה,מים,
אג'שמירה,
הוצאות
 אכיפה.

60,248 

החייבתגרושה,עובדתכמטפלתבחברתדנאל
בחודש,איןלחייבת₪3200-משתכרתבכ

נכסיםבבעלות,קיימיםחובותנוספיםלעיריית
 רחובות

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחובשנצברעדליום
)נכון₪50,557בסךשל31.10.2013

(בכפוףלתשלום6.11.2016ליום
₪9,691החובבסךשליתרת

המהווהאתסכוםהחובמיום
 ועדהיום1.11.2013
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 צ.ג-ב 5

ארנונה,מים,
הוצאות
אכיפה

ואגרותבית
 משפט.

74,453 

ילדים,מתגוררבקראוון6-החייבגרושואבל
-בצפריהבמקוםעבודתוכמאבטחמשתכרבכ

₪2,200בחודש+קצבתזיקנה₪4,000
בחודש,איןלחייבנכסבבעלות,מקורהחוב

 2004מהתקפהשלפנישנת

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחוב.עומדבהוראותנוהל
והחלטותמליאתמשרדהפנים

 מועצתהעירבדברמיצויהליכיגבייה

 ד.ש-ב 6
ארנונה,אגרת

שמירה
 והוצל"פ

57,324 

,2014החייבהחזיקבנכס)נגרייה(עדליוני
,מתגוררביחידתדיוראצלהוריו2-גרושואבל

בראשוןלציון,מצברפואיקשה,בנומשותק
נוספים,ובגמילהמסמים,דווחעלחובות

מתקייםמקצבתביטוחלאומיבלבדבסךשל
 בחודש₪1,600-כ

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחוב.עומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטותמליאת

 מועצתהעירבדברמיצויהליכיגבייה

 ב.מ-ד 7

ארנונה,מים,
אגרתשמירה,

הוצל"פ
 וחינוך

181,607 

קטינים(,2החייבתגרושה+שלושהילדים)
גרהבשכירות,איןדירהבבעלות,מתקיימת
מקצבתילדים+קצבתנכותומזונותבסך

החייבתבהליךפשיטתרגלוהעירייה₪.3,500
חובותלנושיםבסךשל-לאהגישהתביעתחוב,

 אש"ח400-כ

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

המהווה₪136,565ךשלמחיקהס
אתסךהחובעדמועדצוהכינוס

.לגבייתרת02.09.10שניתןביום
החובשמיוםצוהכינוסואילךבסך

 ינקטוהליכיגבייה₪45,042של

 ד.ש-ב 8
ארנונה,מים

 והוצל"פ
36,833 

,2001החייבהחזיקבנכסעסקיעדלשנת
איןלחייב,2000-2001מקורהחובמשנים

נכסיםבבעלות,החייבהיהבהליךכינוס
 והעירייהלאהגישהתביעתחוב

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחוב.עומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטותמליאת

 מועצתהעירבדברמיצויהליכיגבייה

 מ.צ 9

ארנונה,מים,
מכוןטיהור,

שמירהאגרת
 והוצל"פ

147,563 
,מתגוררבדירהבבעלות3-החייבגרושואבל

עמידר,אינועובד,עלמנתלהתקייםנעזרבבתי
 תמחוי.איןנכסיםבבעלותהחייב.

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחוב.עומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטותמליאת

 יכיגבייהמועצתהעירבדברמיצויהל



29 

 

 א.ד 10
ארנונה,מים,
אגרתשמירה
 והוצל"פ

99,078 

,מתגוררתבדירת8-החייבתגרושהואםל
5,000-עמידר,מועסקתכמנקהומשתכרתבכ

מצבכלכליקשה,בעלתחובותרבים,תיקי₪,
 הוצל"פובאיחודתיקים.איןנכסיםבבעלות.

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחוב.עומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטותמליאת

 מועצתהעירבדברמיצויהליכיגבייה

 84,224 היטלמדרכה ב.ק.מ 11

מס'המשלםאינוח.פהחייב,עפ"יממצאי
התיקאיןח.פולכןעפ"ינסחבוצעההעברה
ע"שהאפוטרופוסלנכסינפקדים.איןישות

 משפטיתאותהניתןלתבוע.

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

 איןישותמשפטיתאותהניתןלתבוע

 ג.ר 12
ארנונה,מים,
אגרתשמירה
 והוצל"פ

88,749 

,מתגוררתבדירה3-החייבתגרושהואםל
בבעלותעמידר,מתקיימתמקצבתנכותבסך

מצבבריאותיקשה,עברהניתוחים₪,2300של
בכפותהידיים,בתהשלהחייבתחולתסרטן,

מצבכלכליקשה,בעלותחובותנוספים,נמצאת
 בבעלות.באיחודתיקים.איןנכס

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

31.10.2013מחיקתהחובעדליום
)נכוןליום₪85,446בסךשל
(בכפוףלהסדרתיתרת3.11.2016

בסךשל1.11.2013החובשמיום
 ₪3,303

 ט.א 13
ארנונה,מים,

הוצל"פ
 ואגרתשמירה

16,344 
,מתגוררבדירהבבעלות3-החייבגרושואבל

עמידר,מצברפואיקשה,מתקייםמקצבתנכות
 איןנכסיםבבעלות.₪,2,800בסךשל

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחוב.עומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטותמליאת

 מועצתהעירבדברמיצויהליכיגבייה

14 
מ.א
 

ארנונה,מים,
אגרתשמירה

 והוצל"פ
197,216 

גרושה,מתגוררתבדירהבבעלותעמידר,נכה
2,800,מתקיימתמקצבתזקנהבסךשל75%

 ש"ח.איןנכסבבעלות.

1/12/16וועדתבחינה
 6/12/16וועדתהנחות

מחיקתהחוב.עומדבהוראותנוהל
משרדהפניםוהחלטותמליאת

 ברמיצויהליכיגבייהמועצתהעירבד
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 887מחיקת חובות לפי סעיף 

 מס'
שם המשלם 

ומספר 
 הנכס

 מהות החוב
סכום 
 החוב

 תיאור מצב החייב
תאריך אישור 

 בוועדות
 המלצה

ח.ש 1

ארנונה,מים,
אגרתשמירה
והוצאות
 אכיפה.

143,083 

,רווקה,מתקיימת39החייבתבגיל
התגוררהבנכס18-7מקצבתנכות.מגיל

פנתה24עםמשפחהמאמצת.בגיל
לביהמ"שבבקשהלפנותאתהאבהמאמץ
מהנכסובתוםהליךממושךקיבלהפס"ד
לפיוהיאהבעליםבנכס.החייבתטוענת

כיבחלקמהשניםבהםנוצרהחובהחזיק
ליולשאתבנכסהאבהמאמץועלכןע

בחובועודנטענוטענותהתיישנות.
ע"ח2015אש"חבשנת53שילמהסךשל

 החוב.

1/12/16ועדתבחינה
 6/12/16ועדתהנחות

עתמלאו1994מחיקתהחובעדוכוללשנת
ש"ח,היינו85,556שניםבסךשל18לחייבת

המהווהסכום₪57,527יתרהלתשלוםבסך
ריביתוהצמדה,מאזהחובנכוןלהיום,כולל

ולאחרניכויהסכום18הגיעההחייבתלגיל
 כאמור.2015ידהבשנת-ששולםעל

 
 

 !הישיבה ננעלה
 
 

 __________________________________________

 , ראש העירריו"-שבו יוסי  העירייה ל, מנכ"נגר-לוי עמיקם




