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גדרות אזורית מועצה
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a -19.6.17 ממאר-ר הנחות ועדת פרוטוקול i  mean

 חברתיים לשירותים המחלקה במשרד ,8:30 בשעה 19.6-17 שני ביום התקיימה הועדה
במועצת.
 משפטי היועץ משרד נציג -1ברא אחרון עוי״ר הועדה, יו״ר - שינסקי1מ מירי נוכחים:

לש״ה. חמחלקח מנחלת - משה חיה המועצה, גזבר - ישמח נזוביה למועצה,

הבאות: הכלליות ההנחיות הוחלניו

הנכם. במצב שינוי כל על לדווח המבקש מתחייב a סעיף הבקשה לטופס להוםיף יש .1
 איכלום על המעיד מםמך המציג תושב למועצה יגיע ההנהה דשי1ח 6 ובמהלך במידה .2

 ע"פ יגלום הא מועד לבדוק היה‘ הגביה פקידת על חנחה, שקיבלו הנכסים אחד
בהתאם. ההנחה תקופת את ולתקן הפטור לתקופת להשוות מך,0המ

 שימוש. וללא לחלוטין ריק ונמצא המועצה גזבר ידי על נבדק 60 במשק הראשי חנכם
חודשים. 6 למשך מלאה הנחה מאושרת

מאוכלסים לא לחשמל, בדי□1מח אינם , %9■■■ נכם הנכסים: שני
 המועצה. גזבר ידי על בדיקה נעשתה וסגורים.

חודשים. 6 למשך מלאה הנחה מאושרת

 שיפוץ. לקראת ופרוץ, ריק הנכס כי ונמצא המועצה גזבר ידי על בידור נעשה
ועדשים. 6 למשך מלאה הנחה מאושרת

 והפץ אדם מכל ריק שימוש, וללא בשיפוץ הנכס כי ונמצא הועדה
חודשים. 6 למשך מלאה חנהה מאושרת

החתום: על

עצת- ישמח טוביהיוך י- מושינסקי מירי

J ) .

n il/O
לש״ה המה׳ מנהלת - משה היה

fF ?

%
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חברתיים לשירותים המחלקה
08 8692523 פקס

23/03/2017 חמישי, יום

1/17 הגחות ועדת פרוטוקול

 במועצה. הרווחה מחלקת במשרד 8.30 בשעה 22.3.17 בתאריך שהתקיימה הנחות ועדת

:משתתפים
 הועדה. יו״ר - מושינסקי מירי

 המועצה. גזבר - ישמח טוביה
 המשפטי. היועץ ממשרד - בראלי אהרון

חברתיים. לשירותים המחלקה מנהלת עו״ס ־ משה חיה

ועדה. חבר - חדש ראובן : געדר

 מהאשה נמנע וכן לעבוד ממנו נמנע דרכים, בתאונת המשפחה ראש של הקשה פציעתו בעקבות
 וכתוצאה לוינשטיין, לבית תכופות בנסיעות וכן בו שלה בתמיכה הצורך עקב כעצמאית לעבוד

 המשפחה. של הכלכלי במצבה משמעותית הרעה חלה מכך
.2017 לשנת 70% בשיעור בארנונה הנחה הועדה מאשרת לכך ובהתאם זאת לאור

 מחלותיה עקב כן, כמו הכלכלי. במצבה הרעה חלה כך ועקב לאחרונה מבעלה התגרשה המבקשת
 הבית. ובמשק בילדים בטיפול וסיוע תרופות למימון כספיות להוצאות נדרשת היא המבקשת של

 ש״ח. 5,000 של חודשי בשכ״ד שכור בבית ומתגוררת ביתה את מכרה המבקשת
 חד־הורית אם הנחת )הכוללת 50% של בשיעור כוללת הנחה מאשרת הועדה זאת, כל לאור

.2017 לשנת חוק( ע״פ הניתנת

 משה-עו״ס חיה
לש״ח המחלקה מנהלת

שגב • מישר • מרדכי כפר • אביב כפר • הדרום גן שרת • דב מ שדמה • ע
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 תשע״ו אב ״ג י
 2p16 אוגוסט 17

3037S סימוכין

ת1 טול פיוטו הנדון: ד 3/2016 מספר הנחות ?

 לשירותיט המחלקה במשרד 08:30 בשעה 10/08/2016 בתאריד שהתקיימה הנחות ועדת
במועצה. חברתיים

משתמביס:
 הועדה יו״ר מושיגשקי- מירי

המועצה גזבר - ישמח טוביה
 המועצה של המשפטי היועץ ממשרד עו״ד - בראלי אהרון

חברתיים לשירותיט המה׳ מנהלת - עו״ט ־ משה חיה

הועדה הבר - הדש ראובן

 , ₪ 450,000 ־ ₪ 50,000 - מהותיים בסכומים חייבים טל טקדים 4 לדיון העלה המועצה גזבר
 המלצה ו/או נכסים כינוס צו ו/או רגל פשיטת ר ה לול ך/אן .;(956)מאוד ישנים חובות בחלקם
למחיקה. אבוד רחוב במועצה בגביה המתעסק עוודיד מטעם

 הסדרים לתקנות 16 סע׳ שנה)לפי לסוף חוב עקב זכאים היו לה הנחת בוטלה הנ״ל החייבים לכל
זו. סיבה עקב הנחה מלבקש שנמנעו אי מארנונה(( ומדמה)הנחה במשק

:חם החייבים

במסגרתו בחוצל״פ פשרה הסדר הוא המועצה של המשפטי היועץ ע׳׳י עקרונית שאושר המהלך
חי לא השנה בסוף חשבונם אילו זפאים ה׳ץ ליזן קודמות עבור;וניכ! הנחות ל!הי\ לחייבים ימתנו

. , חרגה. ביתרת
חדשים)תשלומים חובות ייווצרו שלא בכך וכן שייקבע ההסדר בתשלום בעמידת יותנה ההסדר

ההסדר תשלומי במהלך שוטפים(

ר ף9ב • ם1־1הד ג! בי • • מרדכיי כםר • א ר עו עודבוה • נננטד־ח • דב גזנמגב מי

משח-עו״ט היה
המועצה גזבר המחלקת מנחלת

חברתיים לשירותים

M r)
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 תשע״ו אב י״ג
 2016 אוגוסט 17

30375 סימוכין

3/2016 מספר הנחות ועדת פרוטולזול הנדון:

 לשירותים המחלקה במשרד 08:30 בשעה 10/08/2016 בתאריך שהתקיימה הנחות ועדת
במועצה. חברתיים

משתתפים:
 הועדה יו״ר מושינסקי־ מירי

המועצה גזבר ־ ישמח טוביה
 המועצה של המשפטי היועץ ממשרד עו״ד ־ בראלי אהרון

חברתיים לשירותים המח׳ מנהלת - עו״ט ־ משה חיה

נעדר:
הועדה חבר - חדש ראובן

 , ₪ 450,000 - ₪ 50,000 - מהותיים בסכומים חייבים של מקרים 4 לדיון העלה המועצה גזבר
 המלצה ו/או נכסים כינוס צו ו/או רגל פשיטת לאחר ו/או (1996)מאוד ישנים חובות בחלקם
למחיקה. אבוד כחוב במועצה בגביה המתעסק עוה״ד מטעם

 הסדרים לתקנות 16 סע׳ שנה)לפי לסוף חוב עקב זכאים היו לה הנחה בוטלה הנ״ל החייבים לכל
זו. סיבה עקב הנחה מלבקש שנמנעו או מארנונה(( ומדינה)הנחה במשק

י•הם החייבים

 במסגרתו בהוצל״פ פשרה הסדר הוא המועצה של המשפטי היועץ ע״י עקרונית שאושר המהלך
 היה לא השנה בסוף חשבונם אילו זכאים היו להן קודמות שנים עבור הנחות הנ״ל לחייבים יינתנו

חובה. ביתרת
 חדשים)תשלומים חובות ייווצרו שלא בכך וכן שייקבע ההסדר בתשלום בעמידה יותנה ההסדר

ההסדר. תשלומי במהלך שוטפים(

החתום על

מושינטקי מירי
הועדה יו״ר

בראלי אהרון עו״ד
המשפטי היועץ משרד

חדש ראובן
ועדה חבר

'n
משה-עו״ס חיה

 המחלקה מנהלת
חברתיים לשירותים

מ טוביה
המועצה גזבר

ם גן ב כפה • הדרו בי כי כפר • א ד ר ב1בוע • עור בוי • מ עודבזה • הת1עע • דב ג
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2/2016 מספר הנחות ועדת פרוטוקול הנדע:

 תשע״ו אייר ג׳
 2016 מאי 11

26909 סימוכין

 לשירותים המחלקה במשרד 09:00 בשעה 09/05/2016 בתאריך שהתקיימה הנחות ועדת
במועצה. חברתיים

משתתפים:
 הועדה יו״ר מושינסקי־ מירי

 המועצה גזבר - ישמח טוביה
 המועצה של המשפטי יועץ עו״ד - בראלי אהרון

חברתיים לשירותים המח׳ מנהלת - עו״ט - משה חיה

נעדר:
 הועדה חבר - חדש ראובן

1•
המבקשת. של הרפואי מצבה בגין בלבד, זו לשנה 25% של בשיעור הנחה מאשרת הועדה

w ^ m ₪ s ₪ m  2
 הכלכלי במצב משמעותית הרעה בגין בלבד, זו לשנה 60% של בשיעור הנחה מאשרת הועדה

המשפחה. ראש פיטורי עקב

קי מושינק מירי
הועדה יו״ר

החתום על

המשפי היועץיי׳נש^•
חדש ראובן
ועדה חבר

n •י

משה־עו״ט חיה
 המחלקה מנהלת

חברתיים לשירותים

טוביהישנ
המועצה גזבר

שדמה • עשרת • דב משגב • מישר • מרדכי כפר • אביב כפר • הדרום גן
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1/2016 הנחות ועדת פרוטוקול הנדון:

 תשע״ו ניסן ל׳
 2016 מאי 08

26806 סימוכין

 לשירותים המחלקה במשרד 09:30 בשעה 06/04/2016 בתאריך שהתקיימה הנחות ועדת
במועצה. חברתיים

משתתפים:
 הועדה יו״ר מושינסקי־ מירי

 המועצה גזבר - ישמח טוביה
 - חגי אריה
 ארזי דנה
 - משה חיה

־ ב רבי ז יפעת

 המועצה של המשפטי יועץ עו״ד
 למועצה המשפטי היועץ ממשרד עו״ד
 חברתיים לשירותים המח׳ מנהלת - עו״ס

מזבירות עובדת

 נעדר:
הועדה חבר - חדש ראובן

.1
 בהגשת מותנה בלבד. זו לשנה הקיימת, ההנחה כולל ,40% בשיעור הנחה מאשרת הועדה
ומפורט. מתאים טופס

 שחלה משמעותית הרעה עקב זאת בלבד זו לשנה 70% של בשיעור הנחה מאשרת הועדה
ואחותו. הוריו פטירת לאחר המבקש, של הכלכלי במצבו

הזוג. בני שני של הכנסות תלושי לצרף הבנק, חשבון פרטי להשלים המבקשים על

 מקורות כל בפירוט מתאים טופס בהגשת מותנה ,50% בשיעור הנחה מאשרת הועדה
 הבנק חשבון פירוט דפי 3 ובהגשת הבקשה טופס של ב׳ בסעיף המפורט עפ״י ההכנסה,

נוספים. הכנסה מקורות שאין בתנאי וזאת האחרונים,

 כל את ולציין פרטיו כל על המתאים הטופס מילוי לצורך למבקש/ת להחזיר מבקשת הועדה
 שכר תלושי ולצרף הכנסות לפרט יש צבי. של אחרון שכר תלוש כולל הזוג בני של ההכנסות

בנכס. המתגוררים כל של

מושיג׳ מירי
הועדו ר יו״

זקי
 , j r y / c

חגי ארי^ עו״ד
»שפטי5ה היועץ משרד

החתום על

^p חדש
ועדה חבר

4 ,v n^ ^ 
משה-עו״ס חיה

 המחלקה מנהלת
חברתיים לשירותים

יו טוביה
המועצה גזבר

שדמה • עשרת • דב משגב • מישר • מרדכי כפר • אביב כפר • הדרום גן
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 תשע״ה אב ה׳
2015 יולי 21

18202 סימוכין

2015 יולי 1/15 הנחות ועדת פרוטוקול הגדוו:

 .08:45 בשעה 21/07/2015 בתאריך שהתקיימה הנחות ועדת
 במועצה. חברתיים לשירותים המחלקה במשרד

 משתתפים:
 הועדה מושינסקי־יו״ר מירי

 המועצה גזבר - ישמח טוביה
 חגי. אריה המועצה של המשפטי היועץ ממשרד עו״ד - בראלי אהרון

 חברתיים. לשירותים המח׳ מנהלת - עו״ט - משה חיה

 נעדר:
מועצה חבר - חדש ראובן

 הרעה עקב וזאת בלבד 2015 לשנת הבית שטח כל על 80% בגובה מכסימלית הנחה מאשרת הועדה
הבן. ממחלת כתוצאה שנגרמה הכלכלי במצב משמעותית

 שנת מלפני חובות עבור ₪ 51,000 כדין להפחית יש מתוכם ₪, 322,000 כ- הוא העדכני החוב סכום
 2,100 כ- הפחתת הנכס, שטח עדכון בגין ש״ח 8000 כ- הפחתת הפטר, צו קיים לגביהם אשר 2005

בריכה. חיובי על בהוצל״פ תשלום בגין ₪
 ₪. 110,000-כ החוב יתרת המועצה, מטעם עו״ד במשרד ₪ 150,000 ע״ח שילם הנ״ל

 מזכות שהיו הכנסה מס שומות המבקש הציג בהן ,2008 ,2007,2006 השנים בגין הנחה מתבקשת
מכסימלית. בהנחה

 ישלם שהמבקש בתנאי בהוצל״פ, פשרה הסדר במסגרת שנים לאותן 37% בשיעור הנחה מתבקשת
השוטפים. החיובים את לשלם ויתחייב החוב יתרת את במזומן

שדמה • עשרת • דב משגב • מישר • מרדכי כפר • אביב כפר • הדרום גך

t ,u י  י • V
מושיג מירי

הועד יו׳׳ר
משה־עו״ט חיה

 המחלקה מנהלת
חברתיים לשירותים

*.s. \rA A ’\ן■
ישמח טוביה

המועצה גזבר

http://www.gderot.muni.il
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 תשע״ח. תשרי, ז׳
2014 אוקטובר, ג

k קי*טי1נ3 2 A
* •י ■ ־ . : • i

 במועצה. הרווחה מחלקת בסשןרד 8.3.0 בשעה 15.9.2014 בתאריך יימההתקש הנחות חגרת
! * י

! י מ״רהוערח. - מושינסקי מירי :משתמפיס
. ■ . המועצה. ישטח-גזבר טוביה

! חטשהטי. היועץ ממשרד בראלי אהרון י
! רווחה. מחלקת מנהלת ער׳ס משה חיה

• ועדה, חדש-חבר ראובן : נעדר

'i t f g g f •״־ ] •
 הדעה עקב וזאת בלבד 2014 ינת4>? הורית, חד הנחה כולל ,50% בשיעור הנחה מאשרת הועדה

הגירושין, מסשבך כתוצאה שנגרם כלכלי במצב צפויה בלתי משמעותית
ן * ו , , י

ת » ^ ב !^  האחרונים, החודשים 3 של בנק •בון ודי דפי ־ הבאים המסמכים את לועדה להמציא ע
 הנכסים• מיקומי את ולשרטט שברשותה הנכסים בל את לצייו שלה, ההכנסות סך את לציין
ההיחה. בבקשת הולדה תדון הנדרשים,‘ המסמכים קבלת לאחר

'1 6 7 ̂־4
 מושינסקי מירי
הועדה יד׳ר

ם ו ת ח

.ראובו חדש . 
יועדה חבר

 טוביה,►
המועצה גזבר

היועץ משרד
 משה-עריס חיה
ח לש״ המחלקה מנחלת

ם• גן מי הדרו • ב ב צי שד • מרדכי בפר א שגב • סי זדגזה® מגמדת• • דב מ
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גדרות אוודית מועצה
 sm»7 מיקוד: ומורק ממק ר.ג ממרח,

o קוד: רב ru ttm  :opt! ,onso iM
www.gdtrot.muni.il

תשעי׳ג סיון, י״א
2013 מאי, 20

במועצה. חרווחוו מחלקת במשרד 06.30 בשעת 7.5.2013 שלישי ביום שדזתקיימוז הנחות ועדת
 משה עו׳יד״חיה - שוורץ חיי׳ס גזבר, י- ישמח טוביח חועדח, יד״ר - מושיגסקי מירי ־ משתתפיס

רווווח. מחלקת מנהלת עו״ס
ראובו-חברחועדה. חדש .נעדרו

 לאומי לבטוח חפניח בלבד,לאור זו ולשנה מעמי חד באופן 20* בגוגוז הנחה מאשרת הועדה
 שתי מבין חגבוחזז להנחה זכאים יהין דמזל״א החכרה לכשתתקבל נבח. ילד גמלת לקבלת

ההנחות.

 המבקשת של הכלכלי במצג הרעה עקב חד-חורית ומחח כדלל 50% בגובה חנחה מאשרת תועדה
 , 2013 שגה סוף עד למועצה חובותיה כל את שתסדיר בתנאי וזאת וזזוג, מבן מפרידה כתוצאה

החנחח. תבוטל אחרת

 ודפי חמסות על המבהיר מרו״ח מסמך או אחרונה חמסה מס שומת בפניח להציג מבקשת הועדה
 הנחה תמתן תורע, הכלכלי המצב כי יעידו והמסמכים במידה אחרונים. חודשים 6ל- בנק חשבון
בלבד. 2013 לשנת 50% בגובח

חתוס

 מושת? מירי
יו״רחועדח

חיי©

המשפטי היועץ משרד

 סוביחישמה
המועצה גזבר

ו/!ו«
 משה־עו״ס חיה
ח לש״ המחלקה מנחלת

r

□ בן דו מר • חד ב ב בי rf13*Ttn • עמודת • דב ב:כ מעז * מ־יגטר » בלדזרבי כמד * א
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גדרות אזורית מועצה
ת. שר ק עסק ד.נ. ע ו  76858 ר:1םיק שו

ב 08*8598793 פקס: ,08-8549100 :,קח ו
www.gderot.muni.il

2/12 הנחות ועדת פרטיבול

 תשע״ג כסלו, א׳
2012 נובמבר, 15

במועצה. הרווחה מחלקת במשרד 09.00 בשעה 15.11.2012 חמישי ביום שהתקיימה הנחות ועדת

 משה חיה עו״ד, - שוורץ חיים גזבר, - ישמח טוביה הועדה, יו״ר - מושינסקי מירי :משתתפים
רווחה. מחלקת מנהלת עו״ס

ועדה. חבר - יעקב גלבוע הועדה, חבר - זאב זילבר :נעדרו

I— I— B—:המהווה כלכלית הרעה בגדר נחשבת איננה לגמלאות יציאה ככלל, נ 
בארנונה. להנחה קריטריון

.2013 לשנת בבקשות דנה לא עדיין שהועדה בעוד 2013 לשנת הוגשה הבקשה

שנים. 65 לו מלאו טרם שפן לקריטריונים עונה אינו המבקש - לעסק הנחה לגבי .1
 הגשתה למרות בבקשה, הדין משורת לפנים תדון הועדה ־ מגורים בנין בגין הנחה לגבי .2

רב. באיחור
 2012 לשנת הנחה מאשרת והוועדה הבקשה להגשת לתבחינים תואם המבקש מצב

בלבד. הראשי הנכס עבור 50% של בשיעור
 בהסדרת יעמוד לא אם (.2012)השנה לסוף עד חובו את יסדיר שהמבקש בתנאי זאת

רטרואקטיבית. תתבטל ההנחה החוב,

\j - ׳ /■
ם ו ת ח

 מושינסקי/ מירי
הועדה יו״ר

 שורץ עו״דחיים
המשפטי היועץ משרד

 ישמז טוביה
המועצה גזבר

 משה־עו״ס חיה
לש״ח המחלקה מנהלת

ם גן פר • הדרו ב כ בי ר • א פ כי □ ד • מרד ש ב • מי ג ש ת • דב מ ר ש ה • ע מ ד ש
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גדרות אזורית מועצה
 76858 מיקח־ שורק עמק ד.נ. עשרת,

08-8549124 פקכז 08-8549100 קווי רב □לפונים:
www.gderot.muni.il

 תשע״ב תמוז, כ״ח
2012 יולי, 18

1/12 הנחות ועדת פרטיכול

במועצה. הרווחה מחלקת במשרד 09.00 בשעה 5.7.2012 חמישי ביום שהתקיימה הנחות ועדת

 משה חיה בראלי, אהרון עו״ד גזבר, - ישמח טוביה הועדה, יו״ר — מושינסקי מירי :משתתפים
רווחה. מחלקת מנהלת עו״ס

ועדה. חבר - יעקב גלבוע הועדה, חבר - זאב זילבר :נעדרו

 רפואי מצב עקב ותיק, אזרח הנחת כולל 70% בגובה הנחה מאשרת הועדה
בהכנסות. ירידה יוצא כפועל ההשתכרות, ביכולת משמעותית הרעה הגורם

הכלכלי במצב משמעותית הרעה עקב 50% בגובה הנחה מאשרת הועדה
האשה. פיטורי לנוכח

 זו לשנה חד־הורית, הנחת כולל 40% בגובה הנחה מאשרת הועדה :
למועצה. החובות כל שיוסדרו בתנאי קשה. כלכלי מצב עקב בלבד,

ם ו ת ח

 מושינס מירי
הועדה יו״ר

 גלבוע יעקב
ועדה חבר

עו״ד בראלי,
ת״א

0/-62 444ji
/ עו״ד ל א ר ב ^ו  א
היועץדומשפטל/ משרד

 יי טוביה
המועצה גזבר

 זילבר זאב
ועדה חבר

a י ר׳

 משה־עו״ס. חיה
לש״ח המחלקה מנהלת

ך שדמה • עשרת • דב משגב • מישר • מרדכי כפר • אביב כפר • הדרום ג
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גדרות אזורית מועצה
 78858 מיקוד: שורק עמק 1.ד עשרת,

Dp3: 8598791*08 ,08*8549100 י;11ק רב
www .g dero t .m uni . i l

 תשע׳׳ב כסלו, כי׳ה
2011 דצמבר, 21

ל קי טי 2/11 תגחית ועדות פר

במועצה, הרווחה מחלקת במשרד 8.30 בשעה 21.12.2011רביע' ביום שהתקיימה הנחות ועדת

 משה חיה בראלי, אהרון עו״ד גזבר. - ישמח טוביה הועדה. יו״ר - מושינסקי מירי :משתתפיס
רווחה. מחלקת מנהלת עו״ס

ועדה חבר יעקב גלבוע הועדה, חבר - זאב זילבר נעדרו

^(, הכלכלי במצב החמרה עקב : ■ *■ ^^ טוי־ פי ־0-\- מאשרת הועדה נ
למועצה. החוב יתרת כל את המבקש ישלס השנה לסוף שעד בתנאי ,2011 לשנת הנחה

o חתו

שינסקי, מירי מו
יתיתהועדה

 גלבוע , יעקב
ועדה חבר

-*XggLc.---
 ישמה טוביה

המועצה גזבר

 / לי ברא ריר אה עו׳־ד
המשפטי/ היועץ משרד

 משה-עו״ס חיה
לשי׳ח המחלקה מנהלת

http://www.gderot.muni.il
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גדרות אזורית מועצה
ק עסק ד.נ. טשרת, ר  76858 ד:1יק0 שו

31 08*8549100 ':lip, 08*8598793 :0פק
www.gderot.muni.il

1/11 הנחות ועדת פרטיכיל

2011 אוגוסט, 30

במועצה. הרווחה מחלקת במשרד 8.30 בשעה 0 29.8.2011שני ביום שהתקיימה הנחות ועדת

 גזבר, - ישמח טוביה ועדה, חבר - יעקב גלבוע - הועדה, יו״ר - מושינסקי מירי :משתתפים
 רווחה. מחלקת מנהלת עו״ס משה חיה בראלי, אהרון עו״ד

הועדה. חבר - זאב זילבר ,מראש( נעדר)התנצל

.כלכלי
j j במצב משמעותית הרעה עקב 60% של בשיעור הנחה מאשרת הועדה

j j על מסמכים להצגת בכפוף 2011 לשנת 50% בסך הנחה מאשרת הועדה
עו׳׳ד. של שכ״ט או משפטיות הוצאות

ה ד ע הו ^ ^ ^ ■ ^ ■ ■ ^ ■ ■ ^  משמעותית הרעה עקב 2011 לשנת ,50% בסך הנחה מאשרת ^
רפואיים. טיפולים על הוצאות בעקבות הכלכלי במצב

 מושינס מירי
הועדה יו״ר

 יעקבנסק)
ועדה חבר

 יי! טוביה
המועצה גזבר

m-
עו״סלוו
משרד

עו״ד ולי,
5954

ת»א ,Lg ורבעה
 משה־עו״ס חיה

לש״ח המחלקה מנהלת

V S -S. N ---

שדמה • עשרת • דב משגב • מישר • מרדכי כפר • אביב כפר • הדרום גן
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גדרות אזורית מועצה
ת, שר ק עסק ד.נ. ע ר קור: שו  76858 סי

08-8598793 פקס: ,08-8549100 ':11ק רב
www.gderot.muni.il

 רווחה מחלקת
08 - 8692523 פלוס

2/10 וזגווות ועדת פרטיקול

 הרווחה מחלקת במשרד בבוקר 8.30 בשעה 10.11.2010 חמישי ביום שהתקיימה הנחות ועדת
במועצה.

 גזבר, - ישמח טוביה הועדה, חבר - זאב זילבר הועדה, יו״ר - מושינסקי מירי :משתתפים
 רווחה. מחלקת מנהלת עו״ס משה חיה חגי, אריה עו״ד המשפטי היועץ ממשרד בראלי אהרון
. ועדה חבר - יעקב גלבוע - נעדר

■■■!^9^  לשנת המבקש, מתגורר בו המבנה על 40% בשיעור הנחה מאשרת בהועדה0^
.2010 שנת סוף עד חובותיו שיפרוש בתנאי קשה, כלכלי מצב עקב בלבד 2010

40% סה״כ חד-הורית. להנחת בנוסף הנחה 20% מאשרת הועדה :4 B B B g a a 1
מובטלת. והמבקשת מאחר בהכנסות משמעותית ירידה עקב בלבד, 2010 לשנת

 מצב עקב בלבד, 2010 לשנת 50% בשיעור הנחה מאשרת הועדה *—<«—<——1»
.2010 שנת סוף עד חובותיו את יסדיר שהמבקש ובתנאי קשה כלכלי

J
ם ו ת ח

 מושינס^ןי מירי
הועדה יו״ר

 זילבר זאב
ועדה חבר

 י טוביה
המועצה גזבר

 חגי אריה עו״ד
המשפטי היועץ משרד

J  A 1A
 משה-עו״ס חיה
לש״ח המחלקה מנהלת

לש״ח. המחלקה מנהלת - משה חיה רשמה:

• גן ם רו ד • בפר ה ב בי פר א כי כ ד ר • • מ ר ש ב מי שג ת • רב מ ר ש ה • ע מ ד ש

http://www.gderot.muni.il


a

•f,'~>7
גדרות אזורית נוועצה
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1/10 הגחית ועדת מרטיבול

במועצה חריוחה מחלקת במשרת־ 17.00 בשעת 3..ו׳2010 חמישי ביום שהתקיימה הנחות ועדת

רי !משממםים ר מי ״ -יו קי ס נ שי ™ זילבר הועדה, מו אב  גזבר, - ישמח טוביה הועדה, חבר ז
שרד כראלי אהרון  רווחה. מחלקת מנחלת עוי׳ס משח חיה חגי, אריה עו״ד המשפטי היועץ ממ

מראש(. )התנצל ועדח חבר - יעקב גלבוע - נעדר

1 של בשיעור חנחח מאשרת הועדה 0 ל0/° ל בו  כמצב הרעה עקב ( 20׳׳ז<0 חורית חד חנחת )
בלבלי)אבטלח(.

* * * *  לשנח חארנונח חובות את תסדיר שחמבקשת עד בבקשח הדיון את רוחח ג_חועדח8»
סדרו במידה .2009 הקודמת הבאה. בישיבתה כבקשה תדון תועדה תחובות, ויו

j | M W_ם לחציג המבקשת על שורי  כספיות הוצאות ועל הבריאותי מצבת על רפואיים אי
חבאח. בישיבתה בבקשח תדון שחועדח מות על חרפואי, מצבח בגיו

 הרעה עקב .2010 לשנת ארנינח במיסי 70^ של בשיעור הנחה מאשרת הועדה
החומרי. במצכה צפויה בלתי משמעותית

 הועדה סמפותח בתחומי אינן לבקשח והעילות מאחר הבקשה את דוחה חועדח
הכנסה. מבחן של במסלול בקשה להגשת המבקשת את מפנה
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גדרות אחרית מועצה
ד: עוזדק ק1ענ ד.נ. פטזדת. קו  7685s מי

מ: מי פ ל 08-8598793 סקס: 08-8591950 קווי רב מ

1/09 הגרוית ועדת פרטיפיל

 הרווחה מחלקה במשרד גביקר 08.30 בשעה 21.6.09 ראשון ביום שהתקיימה הנחות ועדת
במועצה.

 גזבר, - ישמח טוביה הועדה, חברי - זאב זילבר הועדה, ■ר ,יו - מושינסקי מירי .םמשתתפי
רווחה. מחלקת מנהלת עו״ס משח היה משפטי, יועץ - חגי אריח עו״ד

9^ ^  לשנה ,הכלכלי במצב משמעותית הרעה עקב 70% בשיעור הנחה מאשרת _תועדה4ן
2009.

J M M f c והמבקשת בלאחר (20% הורית חד הנחת )כולל 30% של בשעור הנחה מאשרת הועדה 
 של בגודל נכס המבקשת השכירה הבקשה שהוגשה מאז כי נודע לועדה קשה. כלכלי למצב נקלעה

הועדה. את יידעה ולא מי־ר 155

,2009 לשנת הכלכלי במצבו משמעותית הרעה עקב .40% של הנחה מאשרת הועדה
קודמות. משנים חינוך חובות יתרת אה ישלם 2009 שבמהלך בתנאי

 חיבית בתשלוס מותנה 2009 לשנת ,40% של בשיעור הנחה מאשרת
השיטף ובתשלום קודמות משנים

הכנסה, מבחן למסלול תעבור הבקשה
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מ&־ליה טוביה זילבר זאב , מושמסקי מירי
המועצה גזבר ועדה חבר הועדה יו״ר
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אוןיה ״ד משה-עוי׳ס חיה חגי או?יה עו״ד

ח!לשי המחלקה מנהלת המשפטי היועץ משרד


