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.1

אישור מתן הח ות רטרואקטיביות בתשלומי ארוה לזכאים להחה.

צבי גוב-ארי:

הושא הבא שעומד על הפרק ,אישור מתן החות רטרואקטיביות

מצד אחד לתושבים לגבי החות מוסדיות שמגיעות להם והדבר האחר הוא והל שיאפשר לו
מחיקת חובות שלכאלה שאין שום סיכוי לגבות מהם .מקרים שחשבים כמקרים אבודים ,ואי
רוצה לומר שלפי שמוחקים חובות ,אחו עוד מפעילים מערכות משפטיות חיצויות וכל היתר.
יחד עם זאת ,אי מבקש להדגיש משהו ,על מת לסבר את האוזן.
פח ההחות שיתו בשלושת ,ארבעת השים האחרוות .בשת  2009יתו החות בסדר גודל של
 4,050,000שקל .ב ,2012 .4,462,000 – 2011 .4,340,000 – 2010-קפיצה ל .5,181,000-ואילו 2013
הסתיימה ב .6,092,000-אידיקטור למצבה של האוכלוסייה.

עו"ד מאיר דהן:

בשת  2012היה  4מיליון ,כאשר אחו יודעים שבשה האחרוה,

השכוה הירוקה לבד  2.5מיליון החה.

צבי גוב-ארי:

אוקיי .אבל אי מדבר על החות מוסדיות .רגע ,מאיר .מדובר על

החות שובעות מזיכוי או מזכות סוציואקוומית .מחלות וכו' .זה מאוד כבד .האידיקטור הוא
מצבה של האוכלוסיה .חשוב לדעת באיזה מרחב אחו חיים .זה לא פשוט להרגיש שלך טוב
והסביבה שלך סובלת .וזה קורה כאן .אחו צ ריכים לפתח רגישות בכל מה שקשור במתן
שירותים לאוכלוסיות ה "ל ולדעת שלא שוכחים אף אחד מאחור .טוב ,אישור מתן החות
רטרואקטיביות .בבקשה .הציגי את הושא.

עו" ד יפעת רוזן ברקוביץ:

מה שבעצם אחו

מבקשים לעשות ,תקות ההחה קובעות

רשימה של החות שמגיעות לפי החוק לזכאי ביטוח לאומי ,פסיורים וכדומה .בא משרד הפים
ואומר ' :אם בן אדם לא הגיש בקשה להחה או ההחה לא הותקה לו בשה השוטפת' ,סליחה,
באותה שה ' ,הוא בעצם הפסיד את זכותו להחה .לא יכול לבקש רטרואקטיבית' .בשה שעברה
העברו פה במועצה ,אמרו 'אחו רוצים לתת איזושהי החה רטרואקטיבית באישור משרד
הפים' .משרד הפים אמר ' :אם מועצת העיר תקבע והל ותחליט על איזושהי החה ,כמובן
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מדודה ,לא משהו  ...אפשר לתת החה חצי שה אחרוה .קבעו את זה בשה שעברה ,רק לגבי
שלוש סוגי החות.

משה חזות:

חצי שה בתוך שת הכספים?

עו"ד יפעת רוזן ברקוביץ:

חצי שה אחורה .בתוך שת הכספים אפשר לקבל ,אין בעיה.

צבי גוב-ארי:

משה .להסביר בבקשה.

עו" ד יפעת רוזן ברקוביץ:

לקבל החה רטרואקטיבית ,משרד הפים מחייב לקבוע והל

לקבל החה רטרואקטיבית .לכן קבעו שלושה סוגי החות בשה שעברה .השה ,בעקבות פיות
של עוד אשים שזכאים להחה מסוג אחר ,למשל פגעי פעולות אצים ודברים דומים ,אחו
רוצים להביא למועצה,

צבי גוב-ארי:

יש לכם שם ספח שמדבר על הרחבת,

עו" ד יפעת רוזן ברקוביץ:

כן ,להרחיב את ההחה הזו ,את הזכאות להחה רטרואקטיבית

חצי שה ,מעבר לשה השוטפת ,לכל סוגי ההחות שמפורטים פה בטבלה שצירפו.

צבי גוב-ארי:

אוקיי .שלב ראשון על זה מצביעים .מי בעד? תודה.

החלטה מס ' : 1 / 9 / 14
הוחלט פה אחד לאשר מתן החות רטרואקטיביות בתשלומי ארוה לזכאים
להחה.
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.2

אישור והל מחיקת חובות והסכמי פשרה.

עו"ד יפעת רוזן ברקוביץ:

ב 2012-יצא חוזר מכ"ל משרד הפים שבעצם מחייב את

העיריות לחדש ולקבוע והל איך היא מוחקת חובות ,איך היא הסכמי פשרה בארוה.

צבי גוב-ארי:

עד היום ,כאשר הגעו למסקה שאין דרך לגבות וצריך למחוק

חוב ,הגעו להסכמי פשרה ,שאיתם הלכו לבית משפט ואחרי שקיבל פסק דין ,רשם כפסק דין,
אפשר היה להעביר את זה .היום זה והל קצת אחר.

עו" ד יפעת רוזן ברקוביץ:

גם לבית משפט וגם למשרד הפים .לאישור משרד הפים.

עו"ד מאיר דהן:

זה לקח המון זמן.

עו" ד יפעת רוזן ברקוביץ:

גם היום זה ייקח המון זמן .אבל משרד הפים מחייב לעשות

והל ,לעדכן את הוהל שהיה קיים ולהעביר אותו לאישור מועצת העיר .אחו בעצם מלטשים
את מה שיש ומוסיפים דברים שבעצם חוזר המכ"ל הוסיף לו עוד אפשרויות .השורה התחתוה
של כל הוהל ,וזה מה שחשוב לדעת ,שהליכה למחיקת חובות או להסכם פשרה הוא באמת רק
ל גבי אשים שמיציו את כל ההליכים ואין מה לקחת .עשיו אכיפה ,עשיו עיקולים ,עשיו כל
מה שאפשר,

עו"ד מאיר דהן:

לא ברי גבייה.

עו" ד יפעת רוזן ברקוביץ:

או למחיקה ,לא ברי גבייה ,או שפשוט חייבים לצמצם את החוב

ולהוריד ריבית ודברים כאלה ,כדי להגיע לפשרה ובאמת ל סות למחוק את יתרת החוב.

עו"ד מאיר דהן:

כי אחרת זה מופיע אצלו ,כפלוס.
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עו" ד יפעת רוזן ברקוביץ:

כן ,אחרת זה מופיע כחובות ,לא ,כמובן .חובות שמפחים את

היתרה.

עו"ד מאיר דהן:

מצטבר .זה כסף שכאילו אחו יכולים לקבל אותו.

צבי גוב-ארי:

שאלות? מי בעד?

החלטה מס ' : 2 / 9 / 1 4
הוחלט פה אחד לאשר והל מחיקת חובות והסכמי פשרה .

צבי גוב-ארי:

חברים ,יום ראשון מתקיים איזשהו פורימון קטן בגן הסהדרין

בשעה  .10:00אי מתכוון להעביר אליכם רשימה של אירועים ,ואי חושב גם מבחיה ציבורית
וגם מבחיתכם ברמה האישית ,כדאי שתשתתפו באירועים האלה ,שיראו אתכם .שיהיה לכם חג
שמח .תודה רבה

___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר
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