
 
 

 פרוטוקול הועדה לענייני גבייה
 בחדרו של גזבר העירייה 10/11/2022 יוםישיבה שהתקיימה ב

 
 

  נוכחים:
 מר עטאלה סבאג, גזבר ומנהל הארנונה

 , מנכ"ל העירייהסמר נתנאל בדו
 מיכל אפרים, יועמ"ש עו"ד

 גב' מרסל לוי, מנהלת מח' הגבייה
 

 על סדר היום:
 3.10.22תיקון הכללים מיום  – עיריית בית שאןאישור כללים לגביית חובות עבור 

 
 דיון:

, יש לתקן את דרך משלוח ההתראה השניה כך 3.10.22לאחר פרסום הכללים ביום 
בדואר רשום עם אישור מסירה  –( לפקודת העיריות 2ד)ב()330שתהיה בהתאם לסעיף 

 או במסירה אישית.
 

 החלטה:
, תוך תיקון דרך יין גביית חובותהועדה מחליטה לאשר את הכללים המצורפים בענ

 משלוח ההתראה השניה.
 
 

  



 
 עיריית בית שאן - כללים בדבר הליכי גביית חובות

 כללי:

ניתנה לעירייה האפשרות לגבות חובות )גביה(,  ע"פ פקודת העיריות ומכוח פקודת המיסים

 באמצעות אכיפה מנהלית ומשפטית.

גביית חובות נישומים בגין ארנונה, מים ביוב ואגרות  מחלקת הגבייה בעירייה היא הגוף האחראי על

 שונות.

  :מטרת הכללים

 מחלקת הגבייה לאופן הפעלת האכיפה לגביית חובות שבפיגור.להנחות את 

 

 :םפירוט הכללי

 

 גביה מנהלית

 סוגי חובות:

היטלי פיתוח )היטל  אגרת מים, אגרת ביוב,תשלומי חובה שונים לרבות ארנונה,  - ״תשלומי חובה״

, אגרות ביוב, אגרת שילוט, אגרת חינוך, היטל השבחה, (ודמי הקמתם מים וביובלה, היטלי סלי

 אגרת בניה וכיו"ב.

קנסות אשר לא שולמו, לרבות בגין דו״חות חניה, דו״חות וטרינריה, דו״חות  - ״תשלומי קנסות״

 ו על ידי המרכז לגביית קנסות.. תשלומים אלו ייגבוכדומה , רישוי עסקיםאיכות הסביבה

 

 שלבים בתהליך האכיפה המנהלית:

הליך אכיפה יבוצע יתרת חוב שוטף ויתרות מחייבים לא פעילים  לגביית חובות משנים קודמות,

 מנהלית.

 . שתי דרישות תשלום על פי פקודת המיסים )גבייה( ישלחו

תובת הרשומה והמעודכנת של החייב במרשם האוכלוסין, ובמידה עפ"י הכ ליחיד, הדרישה תישלח

 שלא יאותר החייב, תישלח דרישת תשלום על פי הכתובת המעודכנת בעיריה.

או  )בעדיפות ראשונה( לתאגיד, הדרישה תישלח על פי החלטת העיריה, לכתובת המעודכנת בעיריה

 לכתובת הרשומה במרשם.

 .לשלושה חודשים ע"פ תוכנית העבודה השנתיתהודעות דרישה ישלחו לחייבים אחת 

ימים מהמועד האחרון לתשלומו של החוב,  15תשלח בדואר רגיל לפחות  הודעת דרישה ראשונה

 .₪ 300התראות ישלחו לחייב שצבר חוב מעל 

ימים  25לאחר  עם אישור מסירה או במסירה אישית תשלח בדואר רשום הודעת דרישה שניה

 .₪ 500ממועד משלוח ההודעה הראשונה לחייבים שחובם עולה על 

במידה ולא נתקבל אישור הדואר על קבלת ההתראה יש לוודא כי היא נשלחה לכתובתו של החייב 

כאמור לעיל ולשלוח אותה פעם נוספת. לאחר שבפעם השניה לא מוחזר אישור הדואר הרשום, ניתן 

 ממועד משלוח ההתראה.ימים  15לפעול כעבור 

 

  :עיקולי בנק/צד ג'/שכר



נתקבלה אינדיקציה שהודעת הדרישה השנייה נמסרה לחייב ו/או לא ימים מיום ש 5לפחות יבוצעו 

 והוסרה הסבירות שתשלום החוב בוצע אין מניעה לבצע הליכי אכיפה. ,נדרשה על ידו

 .₪ 1000יבוצעו לחייבים שחובם מעל עיקולי בנק/עיקולי צד ג' 

לגזבר הסמכות להחליט, מנימוקים שירשמו, לשוב על הליך זה של עיקול בנק עד לשלוש פעמים 

בטרם מעבר לשלב הגביה הבא. כמו כן בסמכותו להחליט בכל שלב שלאחר שלב זה לשוב ולנסות 

 להטיל עיקול.

 

 לביצוע עיקולים הנם: מחזיקיםה

 ולאחר שבוצעה בדיקה עיקולי בנק מבוצעים באמצעות מערכת סיטי בנק : בנקים מסחריים

ועלה כי החייב לא שילם את חובו בזמן ההמתנה. עיקולי הבנק מבוצעים הן לחייב והן 

 ח הצלחה במקרה של חשבונות נפרדים;לבת/בן הזוג ע"מ להבטי

 חברות ביטוח; 

 )מע"מ )לעסקים וחברות; 

 )כרטיסי אשראי )לעסקים וחברות; 

 .מחלקות שכר במקומות העבודה 

 

 :)רמ"י( רשות מקרקעי ישראל /( טאבולשכת רישום מקרקעין )עיקולים ב

 בהתאם לגובה החוב.עיקולים אלו יופעלו כנגד בעלי נכסים 

, גובה החוב , על פי שיקוליהליך זה יופעל לאחר משלוח הודעת דרישה שניה - עיקולים ברישום

 ותקופות החוב. מצבו הכלכלי של הנישום

 

 :עיקול רכוש

העיקול  .יבוצע לסרבנים שלא נענו להגיע ולפרוע את החוב לאחר ביצוע עיקול ברישום עיקול רכוש

, בהתאם )ללא ליווי משטרה(, או בפעולה מורחבת הכוללת ליווי משטרתייבוצע בפעולה מצומצמת 

 ב.ותקופות החו , מצבו הכלכלי של הנישוםגובה החוב לשיקולים כגון

 

 :הסדרת חובות באמצעות פריסה לתשלומים

 תשלומים לכל היותר. 36

ההחלטה אם לאפשר את פריסת החוב לתשלומים ומספר התשלומים תיקבע ע"י הממונה על 

הגבייה ו/או מי מטעמו בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ובכללן: סכום החוב, 

מוסר של החוב, מצבו הכלכלי של החייב, הערכת יכולת הפירעון של החייב  ומועד היווצרות

 עמידתו בהסדרים קודמים וכל פרט מהותי רלוונטי אחר. התשלומים של החייב בעבר, 

 

 :מעבר בין מסלולי גביה

ראשית ינקט כנגד חייב הליך גביה מנהלי. הליך הגביה המנהלי ימוצה עד תומו, ובסיומו תעבור 

 סלול גביה אזרחי.הגביה למ

חשיבה מחודשת על  לאחר ביצוע עיקול בנק, תתבצע - בכל הנוגע לחובות מסוג של תשלומי חובה

על מנת לבחון המשך גביה במסלול גביה מנהלי או לחילופין מעבר למסלול גביה  ידי גזבר העיריה



ועל מעבר  על אף האמור לגזבר נתונה הסמכות להחליט על סוג מסלול הגביה שינקט, אזרחי.

 ממסלול גביה אחד לאחר, שלא על פי המתווה המפורט לעיל, ומנימוקים שירשמו.

 

 :גביה במסלול אזרחי

כאשר הגביה מתבצעת מול יורשים, הגביה תהיה מלכתחילה במסלול האזרחי, אלא אם הגזבר 

 יחליט אחרת.

לטפל בתביעות  העירייהד אשר אושר ויופה כוחו מטעם חובות למשרד עו" מחלקת הגביה תעביר

 כנגד חייבים שמוצו נגדם כלל הליכי הגביה המנהליים האפשריים ללא הצלחה.

מכל שיקול  כמו כן יעוברו חובות לטיפול משפטי לגבי חייבים שקיים חשש שחובם יתיישן או

 רלוואנטי אחר.

 התיק.גזבר על אישור העברת  / המחלקה תכין את תיקי התביעה ותחתים את מנהל הארנונה

 אחת לחודש משרד עו"ד ישלח דו"ח סטטוס הטיפול בתיקים.

 קצב תשלום שכ"ט יהיה מקביל לקצב פירעון חובו של החייב לרשות.

 

 

 

 רשמה: מרסל לוי

 

 על ידי הועדה העירונית לענייני גביה 3.10.22ביום  אושר

 6.10.22פורסם באתר האינטרנט של העיריה ביום 

 
 
 
 
 
 


