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־ למידע בקשה הנדון:  הנחות ועדת ־
31/7/17 מיום

 בבקשתך השנים טווח צמצמת כי התעדכנתי גם בה בטלפון, הנעימה לשיחתנו בהמשך
התייחסותנו: להלן ,2010-2017

התקיימו( לא 2014ו- 2012 )שנים הנחות. ועדת פרוטוקולים מצ״ב .1
 לעת מעת מתכנסת הועדה הועדה, לישיבות עתידית תכנית לנו אין .2

צורך פי על
 שאלה עולה אם זאת ובכל רלוונטי אינו כנראה 2 לסעיף בהמשך .3

המועצה. גזברית - אדרי ליליאן ,לגב לפנות מוזמנת את

 הצלתה באיחולי
רב, ובכבוד

ה מ ע  זטלאוי -
מזכידת.קמועצה^

המועצה גזברית - אדרי ליליאן גב׳ העתק:

v E-mai!: Ic@iehav1m.muni.il www.lehavim.mum.il 
Locai Council Lehavirr. P 0  Box 1. Lehavim, Israel Fax. 08 -95 54 ל74 פקס  Tel 08-9554777 . סל 85338 להבים 71ת״ד להבים, מקומית עצר1מ

mailto:Ic@iehav1m.muni.il
http://www.lehavim.mum.il


 *4תשע" אייר י״ד
1746מג/ אסמכתא

2 לשנת במניין 1 ה הנחות ועדת ישיבת פרטיכל 0 1 7 
9 ביום שהתקיימה .5 .2 0 1 7

 לוגסי לימור עו״דמשתתפים
 פרץ נסים מר

 שרביט חיים עו״ד
 אדרי ליליאן גבי
אבטליון צילי גבי

הועדה יו״ר ־
הועדה חבר -
הועדה חבר משפטי, יועץ -
הועדה חברת המועצה, גזברית ־
סוציאלית עובדת -

2 לשנת הנחות אישור : היום סדר על 0 1 7.

4 1 מקרה B P - הועדה של כה עד המנחים בקריטריונים מחדש לדון מבקשת הועדה 
 של מחדש לעריכה אלימלך אורי ולעו״ס שרביט חיים לעו״ד אגסי, לימור לעו״ד ותעביר

 .1 במקרה החלטה לקבל בעיה יש אלו קריטריונים לפי שכן הקריטריונים
 המשפחה. את מייצגת הינה שכן 1 במקרה להצביע תוכל לא כי מציינת לימור עו״ד

 בהתנהלות קושי ויש עיקולים הטילו לאחרונה קשה, במצב נמצאת המשפחה כי ומציינת
כך. בשל

 ממליצה הועדה בבקשה, שפורטו כפי המקרה של החריגות ובנסיבות ההערה בעקבות
6 של הנחה מתן על מהקריטריונים חריגה על המיוחד לדיון בהתאם 0  לשנת בארנונה %

2 0 1 7.

הבא. לדיון תדחה הבקשה נוספים. פרטים חסרים להנחה בבקשה -4® .2 מקרה

) - (
 אגסי לימור עו״יד

הועדה יו״ר

)־(
 שרביט חיים עו״ד

משפטי יועץ

א (
 אדרי ליליאן

המועצה גזברית

 0-.  ) ־ (
פרץ נסים אבטליון צילי עו״ס

הועדה חבר סוציאלית עובדת
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 תשע״ז כסלו ח׳

1653מג/ אסמכתא

 2016 לשנת במניין 1 ה הנחות ועדת ישיבת פרטיכל
6,12.2016 ביום שהתקיימה

הועדה יו״ר -לוגסי לימור עו״ד : משתתפים
הועדה חבר -
הועדה חבר משפטי, יועץ ־
הועדה חברת המועצה, גזברית -
הועדה חברת הרווחה, מחלקת מנהלת -

 פרץ נסים מר
 שווץ דני עו״ד

 אדרי ליליאן גבי
נהורא בלקני מיוריאל גבי

.2016 לשנת הנחות אישור ; היום סדר על

כזה באופן 2007 משנת שהעם לועדה הקריטריונים את לעדכן הועדה החלטת עקב 1 מקרה
 בנוהל. שיעודכנו נוספים לסעיפים בנוסף וזאת לשנתיים מעבר אף בארנונה הנחה מתן שיאפשר

.2016 לשנת 40% של הנחה חריג באופן לאשר ממליצים הועדה

שווץ. דני עו״ד ע״י יבדק - הבאה לישיבה יעבור 2 מקרה

 לוגסי לימור עו״ד
הועדה יו״ר

 שווץ דני עו״ד
משפטי יועץ

 &
 אדרי ליליאןי־ויל יי'ד*

המועצה גזברית

 נהורא בלקני מיוריאל עו״ם
הועדה חברת ־ רווחה מחלקת מנהל

 מועצה חבר - פרץ נסים
הועדה חבר

E-mail: Ic@ lehavim .m ur1i.il wwwJehavim .muni.il 
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^ תשע״ה אלול י״ח

ב1 ה םז^
1461מג/ מספרנו

2 לשנת במניך 1 - ה הנמות ועדת ישיבת פרטיכל 0 1 5 

1/9/2015 ביום שהתקיימה

מועצה חברת לוגסי, לימור עו״ד : משתתפים

 משפטי יועץ יצחק, ששון עו״ד

 המועצה גזברית אדרי, ליליאן גבי

 לש״ח המח' מנהלת עמית, אביגיל גבי

מועצה חבר פרץ, ניסים מר

 כספים ועדת יו״ר ־

 מליאה חבר ־

 ועדה חברת ־

 ועדה חברת ־

ועדה חבר ־

הנחה בקשות אישור : היום סדר על

לגבי והמסמכים הרפואיים המסמכים המבקש במסמכי עינה הועדה - 1 מקרה

הכנסה. אובדן

2 לשנת 30% של הנחה לתת מחליטה הועדה 0 1 5.

-2 מקרה  הכלכלי ומצבם ההכנסות גובה בעניין המבקשים במסמכי עינה הועדה י

קשה. עדין נותר

5 של הנחה להעניק מחליטה הועדה 0 2 לשנת % 0 1 5.

) - ( ) ־ ( ) - - י ( י

אביגיל עמית אדרי ליליאן לוגסי לימור עו״ד יצחק ששון עו״ד

 .) : (
פרץ נסים

אדרי ליליאן :רשמה
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ורחבים תשע״ג ניסן כ״ז
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1208מג/ מספרינו

 2013 לשנת במינין 1 ה הנחות ועדת ישיבת פרטיכל
19.03,2013 ביום שהתקיימה

הועדה יו״ר - פרץ נסים מר : משתתפים
הועדה חבר משפטי, יועץ ־ יצחק ששון עו״ד

הועדה חברת המועצה, גזברית - אדרי ליליאן גבי
הועדה חברת הרווחה, מחלקת מנהלת - עמית אביגיל גבי

 .2013 לשנת הנחות אישור : היום סדר על

1 מקרה

 מיוחדים טעמים קיימים ₪ 7,500 של הכנסה מתוך ₪ 4,000 של חריגה הוצאה למשפחה כי העובדה לנוכח
בארנונה. 45% של הנחה מתן המצדיקים

^0-? 2 מקרה

 קיימים גבוהות רפואיות הוצאות סיעודי, במוסד שוהה הבעל והאישה, הבעל של הבריאותי המצב לנוכח
בארנונה. 70% של הנחה המצדיקים מיוחדים נימוקים

) ־ ( ()ב_ . ) ־ (
אדרי ליליאן יצחק ששון עו״ד פרץ נסים
המועצה גזברית משפטי יועץ הועדה חבר

) ־ (
 עמית אביגיל

רווחה מחלקת מנהלת

900/ , ,
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 2011 אפריל 05
 תשע״א ניסן א׳

977מג/ מספרינו

05,04,2011 - מיום דו/ו מס' הנחות ועדת ישיבת פרטיכל

 פרץ ניסים מרמשתתפים:
 ששון יצחק עו״ד

 דעאבס סלאמה מר
אביגיל עמית גב׳

 הנחות ועדת ר ו״ י ־
 משפטי יועץ הועדה, חבר ־
המועצה גזבר הועדה, חבר ־
חברתיים לשירותים המחלקה מנהלת עו״ס הועדה, חברת ־

מועצה חבר הועדה, חבר ־אופיר אליהוא: נעדרים

הנחות אישור היום: סדר על

לשהות הצורך בעקבות אשתו קשה, במחלה שלקה משפחה ראש במקרה מדובר ־ »■» ־1 מקרה
תלמידים(. 3) ילדים 4 מתגוררים בבית העסקתה, היקף את הפחיתה במחיצתו,

.2011 לשנת לנכס 70% בגובה הנחה לאשר החליטה הוועדה - החלטה

דעאבס סלאמה : רשם

 (1 1-___  L1J______  ) ־ (— ) ־ (
אביגיל עמית דעאבס סלאמה ששון יצחק עו״ד פרץ ניסים

סוציאלית עובדת המועצה גזבר משפטי יועץ הועדה יו״ר
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תש״ע ניסן כג׳
2010 מרץ 9

819 מספרינו

9.3.2010 מיום 2010 לשנת נמניו ה-ו הנחות ועדת ישיבת פרטיהל

הנחות ועדת ר/׳יו ־ פרץ ניטים מר משתתפים:
 טלפונית השתתפות משפטי יועץ - ששון יצחק עו״ד

המועצה גזבר ־ דעאבס סלאמה מר
חברתיים לשירותים המחלקה מנהלת עו״ס ־ אביגיל עמית גב׳

מועצה חבראופיר אליהוא:נעדרים

הנחות אישור היום: סדר על

במסמכים הנתמכת בקשה סעודי, במקרה מדובר - ־1 מקרה
 שינוי נראה לא כן כמו מיוחדות, סיעוד הוצאות וכן הזוג, בני הכנסות של

.70% של הנחה ניתנה בה קודמת לשנה ביחס

.2009 בשנת שניתן כפי 2010 לשנת 70% בגובה הנחה מאשרת הוועדההחלטה

11 I
 פרץ ניסים

הועדה ר יו״

111
 ששון יצחק עו״ד

משפטי יועץ

111
 דעאבס סלאמה

המועצה גזבר

111
 אביגיל עמית
סוציאלית עובדת


