
 5/2010 הנחות ועדת פרטיכל
2.11.2010:תאריך

50% -x x x x x 2010 לשבה הבחה

 המקומית המועצה
ן1□בע קרית

x x x x x- ייוקרתי, מרווח גדול והנכס הואיל לבקשה באשר מאוד הועדה התלבטות
 ואת עם יחד מבוטלת לא כלכלית יכולת על מעידה כאמור נכס יכולת
 2010 לשנת 20% הנחה מתן על הועדה החליטה היסום בלא ולא

 במידה כי מובהר אולם נוספת ועדה של דעת שיקול תיבבול לא הועדה
 בשל זאת נוספת, פעם הנחה לתת נכון זה יהיה לא בעתיד נימוקים ויובאו
 חוב כל בסילוק מותנת הועדה החלטת כי מובן הארנונה נשוא הנכס שווה
הנחה. לתת לועדה סמכות בכלל אין כן לא שאם 31.12.2010 ליום עד העבר

50% -x x x x x 2010 לשנת .

x xxxx- יותר. קטנה דירה עבור חוזה הצגת כעד 20% הנחה

60% -x x x x x משנת הכנסה להבטחה זכאית הינד. כי מסמכים הציגה התושבת ,הנחות ועדת 
. 70% של הנחה עודכנה 2002

x x x x x- מעמד. בהעדר נידחה

x x x x x-מעמד. בהעדר נידחה 

20%-x x x x x 2010 לשנת הנחה .

x x x x x- 60% של הנחה החליטה ולכן הפונים של במצוקה מכירה הועדה ,
 הועדה תוכל לא בעינו נישאר שהמצב ככל להדגיש מבקשת הועדה

 משבר במצבי לסייע הועדה סמכות הואיל וזאת שנים לאורך בנחה לתת
קבועה. ולא שמני

50 %-x x x x x 2010 לשנת הנחה.

x x x x x- 2010 לשנת 40% הנחה.

x x x x x- הועדה 40% של הנחה לתת והחליטה פיטוריה בעקבות הפונה שח במצוקה מכירה הועדה 
 לדבר הכלכלית, ליכולת ביחס מידות רחב הפונה מתגוררת בו הנכס שלטעמה מציינת

נוספת. פניה תהיה באם הוועדה להחלטת השלכות להיות עשויות

x x x x x- נידחה.

x x x x x-פשרה הסדר.

x x x x x-ונידחה קודמת ועדה החלטה על ערעור. 

x x x x x- פשרה. הסכם
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 2/2011 הנחות ועדת פרוטוקול
המקומית המועצה20.6.2011 מיום

טבעו! קרית

xxxxxxxxxxxxxxxxxx:נוכחים

xxxxxxx- שבים ,מם נימשך זה שמצב ולמרות הפונים של פשוט לא מצוקה ממצב מתרשמת הועדה 
 תוכל לא כי מדגישה הועדה ואולם 60% של הנחה לתת הועדה החליטה קודמות נחות והיו

 מצבים ולא משבר במצבי לסייע הוא הועדה תפקיד חוק ועפ״י הואיל זמן לאורך להתמיד
קבועים.

xxxxxx - 20% החליטה הועדה .

. 50% - xxxxxx

xxxxxx - .נידחה 
30% — xxxxxx .ותיק. א 

xxxxxx - לממונה. חוב מחיקת להעביר מאושר

xxxxxx - לממונה. חוב למחיקת חינוך אגרות חוב מחיקת להעביר מאושר

xxxxxx - לממונה. חוב מחיקת להעביר מאשר 

xxxxxx - לממונה. חוב מחיקת להעביר מאושר 

xxxxxx - לממונה, החוב את להעביר מאושר 

xxxxxx - לממונה. החוב את להעביר אושר 

xxxxxx- לממונה. החוב את להעביר אושר 

xxxxxx-לממונה. החוב את להעביר אושר 

xxxxxx לממונה. החוב את להעביר אושי* ־
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 3 ,מס הנחות ועדת ישיבת פרוטוקול
12.9.2011 מתאריך

X X X X X X X X :^ ro m 

40% -xxxxx 2011 לשנת
 שנים מם׳ נימשך זה שמצב ולמרות הפונים של פשוט לא מצוקה ממצב מתרשמת הועדה

 לא כי מדגישה הועדה ואולם 40% של הנחה לתת הועדה החליטה קודמות הנחות והיו
 ולא משבר במצבי לסייע הוא הועדה תפקיד חוק ועפ״י הואיל זמן לאורך להתמיד תוכל

קבועים. מצבים

50% -xxxxx 2011 לשנת

50% —xxxxx 2011 לשנת
 שנים מם׳ נימשך זה שמצב ולמרות הפונים של פשוט לא מצוקה ממצב מתרשמת הועדה

 לא כי מדגישה הועדה ואולם 40% של הנחה לתת הועדה החליטה קודמות הנחות והיו
 ולא משבר במצבי לסייע הוא הועדה תפקיד חוק ועפ׳יי הואיל זמן לאורך להתמיד תובל

קבועים; מצבים

xxxxx— נידחה. הערעור

xxxxx- נידחה

30% -xxxxx 2011 לשנת הנחה
 חלק חוק, עפ״י למגיע מעבר מעט הנחה לתת קולות ברור הועדה החליטה היסום בלי לא

רבה. שעלותו פרטי בבייים לומדים וגנר גב' שילדי מכך נבעו הועדה חברי של מההיסוסים

20% -xxxxx 2011 לשנת הנחה.

xxxxx- הנחה תינתן 1.12.2011 ליום עד וזאת 2010 לשנת החוב מלאה תשלום כנגד 
. 2011 לשנת 20% בגובה

20% -xxxxx להיום. מעודכנת הכנסה עם חדשים טפסים ולהגיש חוק עפ״י 

20% -Xxxxx חדשה. ניירת לביר יש 2011 לשנת הנחה 

xxxxx- תצהיר + פשרה הסכם . 

xxxxx- לממונה להעביר אושר

-ו

מ׳ת1המק המועצה
סבעון קרית
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xxxxx- לממונה להעביר אושר 

xxxxx- לממונה להעביר מאושר 

xxxxx- לממונה להעביר מאושר

.סה3ד,ב מבחן י עפ" תיכד? ההנחה - 339 ?ריטריוו אושר

המקומית המועצה
סבשן קרית

1n!! 1 נכר ip, .באתר: אותנו בקרן 104-9331928 קמ:0 104-9539292 ל: 13 {בעון0 ת קרי 1030 ת.ד ktv.org.il



 4/2011 הנחרת ועדת פרוטוקול
11.12.2011 מיום

המקומית המועצה
סבעון קרית

xxxxxxxxxxxx:נובחים

:ועדה החלטת

1. 60% — xxxxx 2011 לשנת .

2. 20% - xxxxx 2011 לשנת

3. 15% - xxxxx 31.12.2011 עד החוב יתרת כל של לתשלום בתנאי.

4. 40% - xxxxx 2011 לשנה .

5. 3 0 %-xxxxx2011 לשנת.

6. 50% — xxxxx 2011 לשנת .

7. 40% - xxxxx 2011 לשנת .

8. 10% - xxxxx 2011 לשנת

9. 30% xxxxx 2011 לשבת

10 .40% - xxxxx של פשוט לא מצוקה ממצב מתרשמת הועדה 2011 לשבת 
 הועדה החליטה קודמות הנחות והיו שנים ,מס נימשך זה שמצב ולמרות הפונה

 ועפ״י הואיל זמן לאורך להתמיד תוכל לא כי מדגישה הועדה ואולם 40% לתת
. קבועים מצבים ולא משבר במצבי לסייע הוא הועדה תפקיד לדק
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11 .30% - xxxxx 2011 לשבת

12 .xxxxx - מטעמם ותצהיר שניתן ככול חריגות הוצאות על קבלות מבקשת הועזה 
הוצאות. החזר מקבלים שלא

13 .xxxxx - עבודה. תאונת על מסמכים להציג מבקשת הועדה

14. xxxxx - חוב. מחיקת נוהל לפי לממונה החוב העברת מאשרת הועדה

15 .xxxxx - הממונה לאישור חוב יתרת והעברת הפשרה הסכם את מאשרת הועדה 
חוב. מחיקת בנוהל

16 .xxxxx - הממונה לאישור חוב יתרת והעברת הפשרה הסכם את מאשרת הועדה 
חוב. מחיקת בנוהל

המקומית המועצה ל
טבעון קרית
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1/2012הנחות ועדת פרוטוקול
13.5.2012 מיום

המקומית המועצה
ן1בע0 קר׳ת

xxxxxxxxxxx:נוכחים

1 .xxxxx — נדחה

2 .50% -xxxxx של בנחה להעניק החליטה ולכן הפונה של במצוקה מכירה הועדה 
 הנחה לתת הועדה תוכל לא בעינו נישאר שהמצב ככל להדגיש מבקשת הועדה , 50%

קבועה. ולא זמני משבר במצבי לסייע הועדה סמכות הואיל וזאת שנים לאורך

3 .xxxxx- 30% החלטה .

4. xxxxx- תוכל שהועדה כדי .משברי למצב - רגל פשיטת המונח את בטבלה לתקן יש 
 הוצל״פ של אישורים להציג צריך התושב המצב את לעומק ולבדוק בבקשה לדון
וכוי. חשמל ניתוקי בבקשה, התומך רלוונטי אישור וכל

5 .xxxxx— 2011 לשנת 50% החלטה.

6 .xxxxx- 60% החלטה .

7. xxxxx- 20% החלטה .

8. 30% -xxxxx העסק. על א.ותיק

9. xxxxx- ,נידחה 

10 .xxxxx- נדחה .

11. xxxxx- 20% החלטה . 

12 .xxxxx- 20% החלטה . 

13. xxxxx- 20% החלטה . 

14 .xxxxx— 70% החלטה

-1-
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xxxxx. 15- החלשה 40% .
׳״\

 xxxxx. 16- .נדחה

 xxxxx. 17- החלטה 20% .

. פשרה להסכם הבקשה אושרה  -xxxxx. 18 

. פשרה להסכם הקשה אושרה  -xxxxx. 19 

. חוב להסדר הבקשה אושרה -xxxxx, 20 

. חוב למחיקת ממונה לנוהל הבקשה אושרה  -xxxxx. 21 

. חוב למחיקת ממונה לנוהל הקשה אושרה  -xxxxx. 22 

. החוב להסדר הבקשה אושרה  -xxxxx, 23

המקומית המועצה
טבעו קרית )
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xxxxx- 2012 לשנת 30% של הנחה ניתנה

xxxxx-2012 לשנת 60% של הנחה ניתנה

xxxxx- החליטה ולכן הפונה של במצוקה מכירה הועדה :הערה - 60% של הנחה ניתנה 
 תוכל לא בעינו נישאר שהמצב ככל כי להדגיש מבקשת הועדה ,60% של הנחה לתת

 ולא זמני משבר במצבי לסייע הועדה וסמכות הואיל וזאת שנים לאורך הנחה לתת הועדה
קבועה.

xxxxx- 2012 לשנת 35% של הנחה ניתנה. 

xxxxx- 2012 לשבת 20% של הנחה ניתנה .

xxxxx- גודל נוכח 30% של הנחה מתנה -הועדה2012 לשנת 30% של הנחה ניתנה 
בארנונה. הנחה דרך שלא שנוצר המצב את לפטור ניתן אין ממליצה הועדה הבית,

xxxxx— לדחות,

xxxxx- פשרה להסכם בקשה אושרה.. 

xxxxx- פשרה. להסכם בקשה אושרה

xxxxx- החוב את לשלם יש יימכר והבית במידה כי בהתניה פשרה להסכם בקשה אושרה 
במלואו.

xxxxx- החוב למחיקת בקשה אורה

xxxxx- לממשלה. המשפטי היועץ שהוציא נוהל פי על הביטחון מ. הנחת מאושרת

xxxxx- על 339 הפנים משרד ממונה נוהל לפי הנחות ועדת 70% של הנחה מאושרת 
ממונה. לאישור ההסכם והעברת החובות

xxxxx- משפט. בית של דין פסק לפי החוב מחיקת מאושרת

24.5,2012 מיום 2/2012 הנחות ועדת ישיבת פרוטוקול
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 המקומית המועצה
טבעון קרית



3 ׳0מ ועדת ישיבת ל1פרוסוק
 המקומית המועצה12.9.2012- מתאריך

□בעזן קרית
xxxxxxxxxx נוכחים:

xxxxx- הנחה להעניק ניתן יהיה שנח תוך חובו את לקת0י התןשב עח הועדה החלטת 
. 2012 לשנת 50% של בשיעור

xxxxx- של במצוקה מכירה הוועדה הועדה הערת .2012 לשנת הנחה 70% החלטה 
 שהמצב ככל כ■ להדגיש מבקשת הועדה , 70% בשיעור הכתה לתת החליטה ולכן הפונה
 לטייע הועדה וסמכות הואיל וזאת שנים לאורך הנחה לתת הועדה תוכל לא העינו נישאר
קבועה. ולא זמני משבר במצבי

xxxxx- של במצוקה מכירה הוועדה הועדה הערת .2012 לשנת הנחה 40% החלטה 
 שהמצב ככל כי להדגיש מבקשת הועדה , 40% בשיעור הנהה לתת החליטה ולכן הפונה
 לסי־ע הועדה וסמכות הואיל !זאת שנים לאורך הנחה לתת הועדה תוכל לא העינו נישאר
קבועה. ולא זמני משבר במצב■

xxxxx- 2012 לשנת הנחה 50% החלטה .

xxxxx- 2012 לשנת הנחה 60% החלטה .

20% -xxxxx 2012 לשנת הנחה .

40% -xxxxx 2012 לשנת הנחה.

30% -xxxxx 2012 לשנת הנחה.

30% -xxxxx 2012 לשנת הנחה .

xxxxx- מחיקת. מאשרת

xxxxx- חוב. מחיקת מאשרת

xxxxx- הפשרה, הסדר מאשרת

xxxxx- הפשרה. הסדר מאשרת

xxxxx- חוב. מחיקת מאשרת

xxxxx- חוב. מחיקת מאשרת

- 1-
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xxxxx- חוב. מחיקת מאשרת 

Xxxxx - הפשרה. הסדר מאשרת

xxxxx- הוצל״פ. מתיק החוב קיזת המשך לצורך ₪ 1000 למעט החוב מחיקת מאשרת 

xxxxx- הפשרה. הסדר מאשרת 

xxxxx- החוב. מחיקת מאשרת 

xxxxx- הפשרה. הסדר מאשרת 

xxxxx- הפשרה הסדר מאשרת 

xxxxx- רכוש. ארכונת של החוב מחיקת מאשרת

המקומית המועצה
□בשן קרית
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4 '0מ ועדת ישיבת פרוטוקול
23.12.2012- מתאריך

המקומית המועצה
טבעון קרית

xxxxxxxxxxx מכתים;

xxxxx- 70% הועדה החלטת.

xxxxx- ולגן הפונה של במצוקה מגירה :הוועדה הועדה הערת 30% הועדה החלטת 
 בעינו נישאר שהמצב נגל כי להדגיש מבקשת הועדה ,30% בשיעור הנחה לתת ההליטה

 משבר במצבי לסייע הועדה וסמכות הואיל וזאת שנים לאורך חנתה לתת הועדה תוכל לא
קבועה. ולא זמני

xxxxx- 50% הועדה החלטת .

xxxxx- החליטה ולכן הפונה של במצוקה מכירה :הוועדה הועדה הערת . 70% הנחה 
 תוכל לא 1בעינ נישאר שהמצב ככל כי להדגיש מבקשת הועדה ,70% בשיעור הנחה לתת

 זמני משבר במצבי לסייע הועדה וסמכות הואיל וזאת שנים לאורך הנחה לתת הועדה
קבועה. ולא

xxxxx- הממונה. לאישור והעברת! החוב מחיקת מאשרת 

xxxxx- הממונה. לאישור והעברתו החוב מחיקת מאשרת 

xxxxx- הממונה. לאישור והעברתו החוב מחיקת מאשרת 

xxxxx- הממונה. לאישור והעברתו החוב מחיקת מאשרת 

xxxxx-החוב. ופריסת פשרה הסדר מאשרת 

xxxxx- המשגה. לאישור החוב ומחיקת הפשרה הסדר מאשרת
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xxxxx- החליטה ולכן הטונה של במצוקה מכירה הוועדה - הועדה הערת , 60% החלטה 
 לא בעינו נישאר שהמצב ככל כי להדגיש מבקשת הועדה , 60% בשיעור הנחה לתת
 משבר במצב■ לסייע הועדה וסמכות הואיל חאת שנים לאורך הנחה לתת עדה1ה תוכל
קבועה. ולא זמני

xxxxx- 30% חועדה החלות .

xxxxx- ולכן הטונה של קה1במצ מכירה הוועדה הועדה הערת , 70% הועדה החלטת 
 נישאר שהמצב ככל כי להדגיש מבקשת הועדה , 70% בשיעור הנחה לתת החליטה

 במצבי לסייע הועדה וסמכות הואיל וזאת שנים לאורך הנחה לתת הועדה תוכל לא העינו
קבועה. ולא זמני משבר

xxxxx- העסק. על גם הביטחון מ. 2/3 של הנחה אושרה

Xxxxx - 60% הועדה החלמת .

xxxxx- תשלומים. 24 עד החוב על מים1תשל והסדר .. 50% הועדה החלטת

Xxxxx - 70% הועדה החלטת .

Xxxxx - 10% הועדה החלטת.

Xxxxx - .נדחה 

xxxxx- 70% הועדה החלטת . 

xxxxx- מתערב. לא עודד ־ 50% הועדה החלטת 

xxxxx- 20% הועדה החלטת . 

xxxxx- מאושר

-1-
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1 '0מ הנחות ועדת *ש*בת פרוטוקול

12.5.2013 מיום

xxxxxxxx בנוכחות:

 המקומית המועצה
סבעון קרית



xxxxx- 50% הועדה החלטת ,  ולכן הפונה של במצוקה מבירה הוועדה הועדה הערת ,
 נישאר שהמצב בכל כי להדגיש מבקשת הועדה , 50% בשיעור הנווה לתת החליטה

 במצבי לסייע הועדה וסמכות הואיל זאת1 שנים לאורך ה הנה לתת הועדה תוכל לא נו העי
קבועה. ולא ?מני משבר

xxxxx- 20% הועדה החלטת . 

xxxxx- 70% הועדה החלטת . 

xxxxx-50% הועדה החלטת . 

xxxxx- אושר. 20% עדה1ה החלטת

 ההוב. בתשלום מותנות ההנחות מתן כי לציין מבקשת הועדה

לממונה חובות מחיבת

xxxxx- הממונה. לאישור בכפוף החוב. יתרת מחיקת אושרה

Xxxxx את למכור לא התחייבות , ם1התשל הסדר לאחר החוב יתרת מחיקת אושרה ־ 
במלואו. החוב את לשלם יש ״מכר הנכס התקופה ובמהלך במידה שנים 5 במשך הדירה

Xxxxx - הפנים משרד מנבל חוזר של 339 טהל עפ״י הנחה מתן אושר

Xxxxx - דין. פסק יש החוב מחיקת אושר

Xxxxx - מים אגרות עבור הפשרה הסדר אושר .

Xxxxx - המחוז על ממונה לאישור בכפוף החוב. מחיקת אושר

Xxxxx - המחוז על ממונה לאישור בכפוף החוב. מחיקת אושרה

Xxxxx - המחוז. על הממונה לאישור בכפוף החוב. ומחיקת ההסדר אושר

המקומית המועצה
סכעון קרית

lcit¥.t»rg.i} באתר: אותנו בקרו j 04-9831928,0פק [ 04-9539292 סלו ן סבעון קרית 1060 חד ך גוריו! בן ככר



2 '0מ הנחות ועדת ישיבת פרוטוקול

29.9.2013 מיום

המקומית המועצה
ן1טבע קרית

6 0 % -xxxxx 2013 לשנת הנהה . 

6 0 % —xxxxx 2013 לשנת הנחה . 

3 0 % -xxxxx 2013 לשנת הנחה . 

3 0 % -xxxxx 2013 לשנת הנחה . 

5 0 % -xxxxx 2013 לשנת הנחה 

5 0 % -xxxxx 2013 לשנת הנחה . 

6 0 % -xxxxx 2013 לשנת הנחה . 

4 0 % —xxxxx 2013 לשנת הנחה , 

4 0 % —xxxxx 2013 לשנת הנחה . 

6 0 % —xxxxx 2013 לשנת הנחה .

xxxxxxxxxx בנוכחדת:

kfv.0rg באחד: אותגו בקרו j 04-9831928 פקס: 104-9539292 סל: j סבעון קךית 1066 ת,ד ,1 מריק ככרבן Jl



1 '0מ הבחות ועדת ישיבת ל1פרוטוק
 המקומית המועצה8.6.2014 מיום

םבעון קרית
xxxxxxxxxxxx בנוכחות:

xxxxx— בוכח לא

xxxxx A- אפרים לבלילה הבחה על מלהשתתף.בדיון מנוע עודד 
. 2014 ושנת 2013 לשנת 30% הועדה- החלטת

.2014 בשנת החוב בתשלום מותנה 70% לטהn-הxxxxx ב

. 2014 לשנת הנחה 40% לילך-ההלטה פרץ 3

20% -xxxxx A החוב. בתשלום מותנה ההנחה 1-10/2013 לחודשים הנחה

3 50% -xxxxx 2014 לשנת הנחה,

<20%-xxxxx J 2014 לשנת הנחה . 

xxxxx j- .נדחה

30% -xxxxx 2014 לשנת הנחה .

$ 20%-xxxxx 2014 לשנת הנחה . 

xxxxx jo- .נדחה 

xxxxx J l-.נדחה

12. xxxxx- נדחה

20% -xxxxx J3 2014 לשנת הנחה .

40% -xxxxx AA 2014 לשנת הנחה.

60% -xxxxx J5 2014 לשנת הנחה. 

xxxxx J6- נדחה.

17. 40% -xxxxx 2014 לשנת הנחה.

, 2014 לשנת הנחה 40% - נעמה ב׳ון0 .18

- 1-
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המקוסית המועצה
טבעו! קרית

50% -xxxxx J  . 2014 לשבת הנחה 9

20, xxxxx- .נדחה

21 40% -xxxxx 2014 לשנת הנחה .

לממונה חובות מחיקת

xxxxx- מאושר 

xxxxx- מאושר 

xxxxx- מאושר 

xxxxx-* מאושר 

xxxxx- מאושר 

xxxxx- מאושר 

xxxxx - מאושר 

xxxxx- שר1מא 

Xxxxx - מאושר

^f באתר: אותנו בקו־ו 104-9831920 פקק; ] tm 04-9539292 \ 0ובע3 קרית 1050 ת.ד. ,1 גוריון כן בכר a ig j l



xxxxxxxxxxx בנוכחות:

xxxxx- שמחו! שמוליק בין שיחה לאחר 18:30 לשעה נקבע הישיבה שעת נוכח, לא 
 כל מצדד מאמצים נעשו . 18:30 לשעה ישיבות לקבוע שיש שזה ולאחר עמית לאפרתי
 את להתחיל אפשר היה עקרוני באופן כאשר המועצה של השכירים לרבות הצדדים
הועדה. חבר של העדרו על להצטער לנו .אין 17:00 או 17:30 ב- הישיבה

2 '0מ הנחות ועדת ישיבת פרוסוקול
 המקומ׳ת המועצה21.12.2014 מיום

טבעו! קרית

1. xxxxx- 2014 לשבת 70% של הנחה להעניק הועדת החלמת בעלה פטירת מרגע .

2. 20% -xxxxx הורית חד .

3. xxxxx-זכאי. נמצא לא נדחה

xxxxx A- בהוצאות. לירידה אלא הוצאות לעלית גרמה לא אשתו פטירת , נדחה

5. Xxxxx- חיים גילאור נאלץ גרושתו מות נ טראומתי לאירוע הקרבה בשל , 60% החלטה 
יחיד. כהורה השמונה בן בבנו לטפל

6. xxxxx- נדחה

 עובדת לא אשתו יחיד מפדנט הבעל 2014 לשנת 30% בשיעור הנחה החלטה - מימון דדון .7
הבריאותי. מצבה בשל

8. xxxxx - החליטה ולכן הפונה של במצוקה מכירה הוועדה - הועדה הערת 30% החלטה
לא בעינו נישאר שהמצב ככל כי להדגיש מבקשת הועדה , 30% ר1בשיע הנחה לתת

 משבר במצבי לסייע הועדה וסמכות הואיל האת שנים לאורך הנחה לתת הועדה תוכל
קבועה. ולא זמני

9. xxxxx- נדחה

10. xxxxx- להם רבים אשפוזים עקב נוצר החוב בבית, לעזרה הנזקקת חולה אישה יפה 
 בהסדר ועומדת קודם חוב תשלומים בהסדר משלמת יפה הבריאותי, מצבה בשל יפה נזקקה

 50% של הנחה להעניק והחליטה והכלכלי הבריאותי במצבה מתחשבת הועדה התשלום.
נה.1לממ חריגה כבקשה להעביר 2013 ושנת 2014 לשנת

11. xxxxx- נשחה

-1־
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המקומית המועצה
טבעון קרית

12. xxxxx — להמשך ההנחה מתן את ת0מיח הועדה - 2014 לשבת 50% בשיעור הנחה 
 מזה הכנסה, הבטחת ומקבלת לקשישים בעזרה חלקית משרה ע!בו־ת בתיה החוב. דר0ה

 ומצבה הרווחה במחלקת מנוופלת בתיה יחידה, ומפרנסת מבעלה דה1פר בתיה שנים
קשה. הכלכלי

13. xxxxx-ועצם אביהם מות לאחר המשפחה בנות שחוותו טראומטי למקרה הקרבה בשל 
 להעניק הועדה החליטה מאוחדת, כמשפחה שיגרה חיי להמשיך בניסיון בבית הישארות!

. 2014 לשנת 70% של בשיעור הנחה

ktv.org.il באתר: אותנו בקרו j O4״9s31928 :op0104-9539292 טל: j קי*תטכען! 1060 ת.ד. ,1 גוריו! ן3 כלו



המקומית המועצה
טבעון קרית

 21.12,2014 מיום הנחות ועדת

לממונה חובות מחיקת

חוב גובה 0נכ '0מ כתובת החייב שם '0מ
82,140 ₪ XXXXX xxxxx xxxxx 1

864,016 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 2

45,854 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 3
81,062 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 4
19,844 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 5

46,000 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 6

20,798 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 7

25,403 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 8

156,216 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 9

28,976 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 10

3,611 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 11

222,190 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 12

5,720 ₪ xxxxx xxxxx xxxxx 13
xxxxx xxxxx xxxxx

1,601,830 ₪ ה"כ0

ת1060 ,ת.ד.1 ג ן1טבע קדי kt1r,orgit באנוו־: אותנו בקד! 104-9831928 פקס: J 04-9539292 >׳:1|



1 '0מ הנחות ועדת ישיבת פרוטוקול

 המקומית המועצה19,4.2015 מיום
טבעון קרית

xxxxxxxxxxx בנוכחות:

 לסייע הועדה וסמכות הואיל שנים'וזאת לאורך הנחה לתת תוכל לא הועדה :הועדה השרת
קבועה. ולא זמני משבר במצבי

1. xxxxx- משמעותית להרעה שהביא אירוע או שינו■ תל ולא ומאחר , בבקשה דיון לאחר 
.הבקשה את לדתות הווולט - החומרי במצב

2.xxxxx - משמעותית להרעה שהביא אירוע או שינוי חל ולא ומאחר , בבקשה דיון לאחר 
.הבקשה את לדחות הוחלט החומרי במצב

3.xxxxx - והיא קשה הנפשי מצבה קשישים. עם עובדת יחידה מפרנסת בתיה שפל 
 הכלכלי מצבה על סקירה נתנה הרווחה מחלקת מנהלת רווחה, במחלקת מטופלת

. 2015 לשנת 20% בשיעור הנחה לתת הווולט בבקשה- דיון שהתנהל לאהד והבריאותי.

4.xxxxx - המבקש של והמשפחתי הכלכלי מצבו את שבחנה ולאחר בבקשה דנה הועדה 
- שעברה משנה הכלכלי במצבו הרעה או מהותי שינוי חל לא כי זאת ולאר

הבקשה את לדחות הוחלט

5. xxxxx- משמעותית להרעה שהביא אירוע 1א שיטי חל ולא ומאחר , בבקשה דיון לאחר 
הבקשה■ את לדחזת הוחלט - החומרי במצב

6. xxxxx- לאחר והבריאותי. הכלכלי מצבה על סקירה נתנה הרווחה מחלקת מנהלת 
. 2015 לשנת 40% בשיעור הנווה לתת הוחלט בבקשה- דיון שהתנהל

7. xxxxx- משמעותית להרעה שהביא אירוע או שינוי חל לא1 ומאחר , בבקשה דיון לאחר 
.הבקשה את לדחות הוחלט - החומרי במצב

8. xxxxx- משמעותית להרעה שהביא אירוע 1א שינוי חל ולא ומאחר , בבקשה דיון לאחר 
הבקשה. את לדהות הוחלט - החומרי במצב

9. xxxxx- משמעותית להרעה שהביא אירוע או שינוי חל ולא ומאחר , בבקשה דיון לאחר 
הבקשה. את לדחות הוחלט - החומרי במצב

1חריון ב! כבר 0 6 ktv.org.il באתר: אותנו בקרו j 04-9831928פקס: 104-9539292 טל: j טבשן קר»ת0



הממונה לאישור חובות מחיקת
 המקומית המועצה
סבעון קרית

xxxxx- מאושר .1
xxxxx - מאושר .2
xxxxx- מאושר .3

xxxxx— אושר .4
xxxxx- אושר .5

xxxxx - אושר .6
xxxxx- אושר .7

xxxxx - אושר .8
xxxxx— אושר .9

xxxxx— להעביר .10
xxxxx- .אושר .11

13 p] גניה 

הגביה מחלקת מנהלת

ktv.org.il באתו: אותנו בקרו j 04-983*928 פקם: 104-9539292טל; j טבעח קוית 1060 ת.ד i jinia p כבו
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 2 '0מ הנחות ועדת ישיבת פרוטוקול
 המקומית המועצה15.11.2015 מיום

טבעון קרית xxxxxx בנוכחות:

xxxxx- נכח לא 

 לסייע הועדה וסמכות הואיל וזאת שבים לאורך הנחה לתת תוכל לא הועדה : הושדה הערת
קבועה. ולא זמני משבר במצבי

1. xxxxx- הורה עבת , בארנונה 2015 לשנת הנחה לקבלת בבקשתה דנה הועדה 
 אחותה בת את אימצה ענת אחותה, נפטרה דשים1ח ׳0מ לפני ילדים. לשני עצמאי

 ומנטה אבטלה חותמת כיום 4/2015 בחודש מעבודתה פוטרה ענת החמש. בת
בארנונה. חנתה 50% של הנחה להעניק הוחלט חדשה. עבודה לחפש

2. xxxxx- בקשתה■ את לדחות והוחלט 2015 לשנת להנחה בבקשתה דנה הועדה 
קודמת בוועדה ן1מהדי המבקשת של הכלכלי במצבה שינוי שחל השתכנע לא הועדה

3. xxxxx- את לדחות והוחלט 2015 לשנת בארנונה להנחה בבקשתה דנה הועדה 
 אלה משברי מצב או קשה כלכלי במקרה בר1שמד התרשמה לא הועדה .בקשתה

 ולא זמני משבר במצבי לטייע הועדה של ובסמכותה שנים לאורך שמתמשך במצב
קבועה.

4. xxxxx-הבקשה את לדחות והוחלט2015 לשנת להנחה בבקשה דנה הועדה. 
היסטוריים. ארנונה חובות יש לתושב בו במקרה לדון ■כולה אינה הועדה

5. xxxxx- מצב קיים אברמוביץ הזוג לבני כי והתרשמה להנחה בבקשה דנה הועדה 
 הוחלט הכלכלי במצבם פגיע מכך וכתוצאה הבריאותי במצבם החמרה עקב משברי

. 2015 לשנת 40% של הנחה להעניק

6. n^in^xxxxx משפטי מאבק מנהל שור ברק , 2015 לשנת להנחה בבקשה דנה 
 ללא עכשיו עד לחזקתו הבנות את להחזיר מבקש ברק הבנות, חזקת על גרושתו מול

 עדה1ה אבטלה. דמי חותם וכיום מעבדתו שור ברק פוטר 4/2015 בחודש הצלחה.
. 20% של הנחה להעניק והוחלט פוטר שברק בכך התחשבה

7. xxxxx- שהתייתמ! אחיות של!ש , 2015 לשנת להנחה בבקשה דנה הועדה 
 קודמת שנה לוועדה פנו המקרר. בעקבות . 2014 בשנת בבית שהתאבד מאביהם

 בהתנהלות י שנוי חל לא כי הועדה התרשמה השנה .70% של הנחה וקיבלו
 חברתיים לשרותיים ללשיכה לפנות יכלו שינוי. ללא ת10וההכנ האחיות של הכלכלית

.הבקשה את לדחות חליטה הועדת ותמיכה. עזרה לקבל מנת על

רי בןגו ך ktv*«n*g.if באתי: אותנו בקדו 104-9831928 פקס: 104-9539292 נול; | מבעון קוית 1060.33171ן1בנ
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8. xxxxx- 1בח ילדים +שלושה נשוי נתן , 2015 לשנת להנחה בבקשה דנה הועדה^ ^ ש ̂ 1ד
משמעותית, קטנה וההכנסה יחידה מפרנסת אשתו מאז דה1מהעב פוטר 8/2015

 המקומית הח^ט^מועצה מצבם לאור לחשבונו חודשית קצבה שמעביר שבחו״ל באחיו נעזר נתן
ת . 2015 לשנת 20% של הנחה להעניק הועדה רי ן ק עו ב ס

9. xxxxx-הילד ילדים 4ל עצמאי הורה ג'נ■ , 2015 לשנת להנחה בבקשח דנה הועדה 
 עבר והשנה בבית היה כשנה לפני עד , קשה באוטיזם לוקה 20 בן כיום השליש׳

 נכה ילד הנחת הביתה, שבוע לסופי ה מגיע הבן לגילו, מתאימה חינוכית למסגרת
 למוסד הועבר והילד מאחר הילד. בגיל מוגבלת ואינה בבית הילד כאשר רק ניתן

 שהועדה לאחר בארמנה, ההנחה את לקבל ביקשה לני נכה, ילד של ההנחה בוטלה
.בארנונה להנחה בקשה את לדחות הוחלט בבקשה דנה

10.xxxxx- ילדים שני הזוג לבני ,2015 לשנת בארנונה להנחה בבקשה דנה הועדה 
 כבדים. לחובות ונקלעו לעמותה כזפים תרמו הזוג בני באוטים, לוקה הבת כאשר
 לא ועדיין מאחר מאוד נמוכה והכנסתם קשה הכלכלי מצבם כ■ התרשמה הועדה

. 2015 לשנת בארטנה הנחה 30% להעניק הועדה החלטת עבודה. מצאו

 עצמאי הורה אורטל 2015 לשנת בארנונה להנחה בבקשה דנה .אאאאא^_הועדה11
 התרשמה הועדה בשכ״ד וסיוע מזונות מקבלת בגנים כסיעת עובדת בנות, 2 מגדלת

הבקשה. את לדתות הוחלט .משברי מצוקה מצב אינו אורטל של מצבה כ׳

12.xxxxx- עצמאי הורה נגה , 2015 לשנת בארנונה להנחה בבקשה דנה הועדה 
 בשכ״ד, וסיוע הכנסה הבטחת מקבלת כיום פוטרה. 10/2014 בחודש ילדים לשלושה

 להעניק הועדה החלטת יחידה מפרנסת נגה כי המצב ולאו הכלכלי מצבה לאור
. 2015 לשנת בארגונה הנחה 50%

13 .j^xxxxx לפני התגרש אב׳ , 2015 לשנת בארנונה להנחה בבקשה דנה עדה ו ה 
 בתדפיסי הכנסה, הבטחת אבי מקבל כיום אתו. שמתגורר בנו על חזקה וקיבל כשנה
 הגירושים, בתום דירה מכד בכספי ומדובר גדולות הכנסות רואים הבנק חשבון

 הבקשה את בדקה שהועדה לאחר הכנסה. מבחן של בחשבון נלקחים אלה סכומים
.. 2015 לשנת בארנונה להנחה הבקשה את לדחות הוחלט

kfv.org.il באתר: אותנו בקרו j 04-983192s פקס: j 04-9539292 סל: | סנעון קרית 1060 ודד. a גוריון בן כנו



הממונה לאישור חובות מחיקת

1. xxxxx- מאושר

2. xxxxx-מאושר

3. xxxxx- מאושר

4. xxxxx-.מאושר

5. xxxxx-.מאושר

6. xxxxx-.מאושר

7. xxxxx-החלטה. אין

8. xxxxx-.מאושר

9. xxxxx— מחזיקים. כולל בו הרשומים הנכסים כל כולל המבנה כל של מדידה לבצע יש 

10 .xxxxx-.מאושר

11.xxxxx- .מאושר 

12 .xxxxx-.מאושר

13.xxxxx-.מאושר 

14 .xxxxx- .מאושר

המקומית המועצה
ן1טבע קרית

j 04-9539292 h (טבעון ק^ת 4060ת.ד. .1גוויון ן3 ככר n :באתר: אותנו בקרו {04-9834928 פקס ktv.org.ll



1 '0מ הנחות ועדת ישיבת פרוטוקול

 מ׳ת1המק המועצה3.4.2016 מיום
טבעו! קרית

בנוכחות:
 xxxxxxxxx— הועדה יו״ר

xxxxxx— נכח לא

 לסייע הועדה וסמכות הואיל וזאת שנים לאורך הנחה לתת תוכל לא הועדה : הועדה הערת
קבועה. ולא זמני משבר במצבי

1 .xxxxxx לאומי מביטוח מזונות ומקבלת משרות בשתי עובדת עצמאי הורה -המבקשת 
 ביוקר התחשבה הועדה שעברה, משנה בהרבה השתנה לא הכלכלי שמצבה למרות

 עקרי מפרנס כשיש בעיקר המשפחה הכנסות על והשפיע שעברה משנה שעלה המחייה
3 בשיעור הגהה להעניק הוהלב בבקשה דנה שהועדה לאחר אחד. 0 % .

2_.xxxxxx - האבטלה, דמי תקופת את וסיים מהעבודה פוטר הבעל נפשות 5 בת משפחה 
 ומקבלים מצרפת חדשים עולים הזוג בני .עובדת האישה ורק עבודה למצוא מצליח אינו

4 של הנחה להעניק והוחלט בבקשה דנה הועדה שבצרפת. מהאח כלכלית תמיכה 0 % .

3. xxxxxx - ולאורך רפואית בעיות לאביבה עובדים, ושניהם זוג בן עם גרה המבקשת 
 לבעיות מודעת הרווחה מחלקת מנהלת תמיכה, ומקבלת הרווחה במחלקת מטופלת שנים

 ולא זמני משבר במצבי לסייע ־ הועדה "הערת משברי, מצב רואה אינה אך הזוג בני של
הבקשה. את לדחות והוחלט בבקשה דנה הועדה קבוע".

4_.xxxxxx^ עצמאי הורה ליאת קשה, ממחלה ליאת של בעלה נפטר שעברה בשנה 
 פסיכולוגיים לטיפולם המשפחה נזקקת הטראומטי המצב בגלל ,קטנים ילדים לשלושה

 להעניק והוחלט בבקשה דגה הועדה גבוהות. חריגות הוצאות לליאת נגרמות כך ובשל
4 של הנחה 0 % .

 כספים מהלוואת כתוצא כלכלי למשבר נקלעו נפשות 4 בת ^משפחה0000._^5
 מגוריהם מקום את ונינה ארז העתיקו שעברה בשנה באוטיזם, בתם טופלה שבה לעמותה

 והאישה עבודה מקום מצא הבעל בטבעון המשפחה השתלבה ומאז לטבעון מירושלם
 לבנקים. כסף וחייבת בהוצל״פ חובות בהסדר נמצאת המשפחה משרה, בחלקיות עובדת
. 15% של הנחה להעניק והוחלט בהקשה דנה הועדה

6. xxxxxx - ומקבלת קשישים עם עובדת ,עמידר דירת קיבלה בטבעון חדשה תושב 
 לדהות והוחלט בבקשה דנה הועדה הרווחה, למחלקת מוכרת אינה לאומי. מבטוח מזונות

הבקשה, את

7. xxxxxx עבודתה את להפסיק נאלצת חודשים כמה ומדי משרה בחלקיות עובדת גלי ־ 
של מצבה ממהרורים, כלכלית תמיכה מקבלת גלי העבודה, במקום תקציב בעיות בגלל

ktv.org.il באתד: אותנו בקד! (04-0831928 -0ק0104-9539292 טל: | טבעון ?{חת1060 .1וד >1ון1ו1ג בן ככר



 הועדה קבוע" ולא זמני משבר במצבי לסייע - הועדה "הערת הרווחה לשרותיי מוכר גלי
,הבקשה את לדחות והוחלט בבקשה דנה המקומית המועצה -------------------  

mp^xxxxxx^s ת הךעדה שעברה־ משנה בהרבה השתנה אל ליכלהכ מצבה עצמאי־  □בעון קרי
 במיוחד המשפחה הכנסות על ומשפיעה שעברה משנה שעלה המחייה ביוקר התחשבה

 בשיעור הגהה להעניק הוהלט בבקשה דנה שהועדה לאחר אחד. עקרי מפרנס כשיש
3 0 % .

9. xxxxxx - הועדה שעברה, משנה בהרבה השתנה לא הכלכלי מצבה עצמאי, הורה 
 במיוחד המשפחה הכנסות על ומשפיעה שעברה משנה שעלה המחייה ביוקר התחשבה

 בשיעור הנחה להעניק הוחלט בבקשה דנה שהועדה לאחר אחד. עקרי מפרנס כשיש
3 0 % .
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 2 '0מ הנחות ועדת ישיבת פרוטוקול

 המקומית המועצה17.7.2016 מיום
טבעון קרית

xxxxxx בנוכחות:

xxxxxx- נכח לא

 לסייע הועדה וסמכות הואיל וזאת שנים לאורך הנחה לתת תוכל לא הועדה : הועדה הערת
קבועה, ולא זמני משבר במצבי

1. xxxxxx- בני בין שהיו משפטיים בהליכים בחזקתו, היו הבנות בזמנו בנות, 2+ גרוש 
 מאבק מנהל ברק לאם, המשמורת את להעניק משפחתיים לעניים המשפט בית החליט הזוג

 את וניצל מעבודה פוטר ברק לחזקתו. חזרה הבנות את לקבל כדי גרושתו מול משפטי
 מתב אלה משברי מצב רואה אינה אך הרווחה למחלקת ידוע המקרה אבטלה, לדמי זכאותו

 הבקשה את לדחות והוחלט ברק של להגהה בבקשת דנה הרעדה שנים. לאורך מתמשך
קבוע. ולא משברי במצב לדוו הועדה ותפקיד מאחר

2. xxxxxx- בשכר השיכון מרד של וסיוע מזונות מקצבת מתקיימת 3+ עצמאי הורה 
 בשל .עבודה מצא וטרם אבטלה לדמי זכאותה את וניצלה מעבודה פוטרה מירב ,דירה
 של הגהה להעניק והוחלט בבקשה דנה הועדה .בהכנסות משמעותית ירדה קיימת המצב
4 0% .

3. xxxxxx- את שדחתה 20.3.2016 מיום הקודמת הועדה החלטת על לערר ביקשה גלי 
 חודשים עזרה ומקבלת לאומי ביטוח מקצבת מתקיימת עובדת אינה גלי להנחה, בקשה

 גלי של להנהה בבקשת דנה הועדה הרווחה. לשרותיי מוכר גלי של המקרה מהורים,
2 של הנהה להעניק והוחלט 0 % .
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 מטונה לאישור חוג מחיקת
2/2016 חגחות ועזת

המקומית המועצה
ן1סבע קרית

1 .xxxxxx- מאושר

2. xxxxxx— מאושר

3. xxxxxx- מאושר

4. xxxxxx- מאושר

5. xxxxxx- מאושר

6. xxxxxx- הכנס. מם מע"מ+ תקי סגירת אחרון, מאזן תצהיר, לבקש
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 1 '0מ הנחות ועדת שיבת‘ פרוטוקול

 מית1המק המועצה26.3.2017 מיום
בעון0 קרית

xxxxxx בנוכחות:

xxxxxx- נכח לא

 הועדה ובסמכות הואיל וזאת שנים לאורך הנחה לתת תוכל לא הועדה : הועדה הערת
קבוע. ולא זמני, משבר במצבי לסייע

1 . xxxxxx- נדחה - עצמאי הורה הנחה 20%ל- זכאית משברי מצב אין.

2. xxxxxx- המועצה שקלה הכלכלי מצבה לאור ,פש״ר בהליך נמצאת המשפחה 
.2017 לשנת 20% של הנחה להעניק והוחלט בקשתה את

3. xxxxxx- לעמוד ומתקשים נמוכה הכנסה בעלי שהם טוענים אברמוביץ הזוג 
 הערת מר; 233 של בשטח גדול בנכס מתגוררים הזוג בני הארנונה, בתשלומי

 הועדה ובסמכות הואיל וזאת שנים לאורך הנחה לתת תוכל לא הועדה : הועדה
 את לשפר כדי הזוג בני עשו לא השנים במשך קבוע. ולא זמני משבר במצבי לסייע
 קטן נכס לשכור היה באפשרותם בהתנהלותם מהותי שינוי נראה ולא מצבם

 בנסיבות לתשלום, הארנונה סכום את להקטין ובכך הגדול הנכס את ולהשכיר
לבקשה. להעתר מקום ראינו לא אלה

4. xxxxxx-1,000 בהסדר משלמת קודמות, משנים ארנונה חובות לאורנה ,₪ 
 שאורנה ובתנאי 2016 לשנת הנחה 30% להעניק והוחלט בבקשה דנה הועדה
 בהסדר תעמוד שלא במידה בשוטף, הארנונה חיובי את ותשלם בהסדר תעמוד

ההנחה. תתבטל

5. xxxxxx- תינתן ההסדר במסגרת שתינתן ההנחה גובה חובות, מהסדר חלק יהיה 
. 2016/2017 שנת על גם

6. xxxxxx- מתקיימים שנה, לפני עסק הקימו ראשונה שנה חדש עולה הבעל 
 החליטה הכלכלי מצבם לאור מההורים, ועזרה הכנסה הבטחת ק. נמוכה מהכנסה

.50% של הנחה להעניק הועדה

7. xxxxxx- החליטה הועדה מאוד, קטנה נטו הכנסה יחידה מפרנסת עצמאי הורה 
. 2017 לשבת הנחה 40% להעניק
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8. xxxxxx- קצבת ומקבלת עובדת ילדים, 3 מגדלת שנים, 3 לפני התאלמנה 
 לאחר כסף. הרבה שעולים פסיכולוגיים לטיפולים זקוקים הילדים שארים,
. 30% של הנחה להעניק הוחלט בבקשה דנה שהועדה

9. xxxxxx- מה הועדה מזונות, ומשלם משותפת משמורת ילדים, 4 + פרוד 
עצמאי. הורה כמו 20% של הנחה להעניק הוחלט בבקשה



 בלגלוגה לאישור חוב מחיקת
1/2017 הגחות ועדת

1. xxxxxx-מאושר

2. xxxxxx - מאושר

3. xxxxxx- האמיתי החוב הגביה מחלקת מבהלת של הנתונים על בהסתמך החלטה 
 על כפולה חוה תביעת הגשת מחציתו)בשל בערך אלה ₪ 50,000 על עמד לא

 הכינוס. לצו שקדמה בתקופה יסודם גניה לדברי חוב, ₪ 11,049 הזוג(. בני שני
 וכך הממונה אישור ללא להימחק דינה החוב שיתרת הרי לחייבים, הפטר משניתן

הממונה. לאישור יובא הזהירות למען קובעים, אנו

zxxxxxx התושבת לטענת לידינו, שהובא בסקירה המפורטות בנסיבות בהתחשב 
 את ולמחוק 1,682 של הסך את לקבל ועדיף מקובלת, ההצעה לנו נראית אירית

ההתרה.


