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הנדון :הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא מינוי מנהל ארנונה,
מינוי ממונה על הגבייה/פקיד גביה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא שבנדון.
הישיבה תתקיים ביום רביעי ,26.6.2019 ,כ"ג בסיון תשע"ט ,בחדר ישיבות המועצה ,רח' ויצמן
 ,135כפר סבא ותחל עם נעילת ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא צו המיסים (ארנונה)
לשנת  2020שתתקיים לפניה.
על סדר היום
מינוי מנהל ארנונה ומינוי ממונה על הגבייה/פקיד גביה

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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מינוי מנהל ארנונה וממונה על הגבייה
דברי הסבר:
לאור עזיבתה של מנהלת אגף ההכנסות ,גלית שניידר מימרן ,אשר תיכנס לתוקף ב ,15.8.19-יש
למנות מחליף זמני לתפקידים של מנהל ארנונה וממונה על הגבייה בעיריית כפר סבא ,עד שיכנס
לתפקידו מנהל/ת אגף חדש .כמו כן ,מוצע להרחיב את סמכויותיה של הגב' מיכל בן הרוש,
שמונתה בשנת  2014כפקידת הגבייה לצורך גביית קנסות שהוטלו מכוח חוקי העזר ,ולהסמיכה
לגבות קנסות שנפסקו על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הרשות.
מינויים אלו נעשים על מנת להבטיח רציפות מנהלית בפעולות הארנונה והגבייה.
הצעת החלטה
 .1מינוי מנהל ארנונה:
מאשרים למנות את גזבר העירייה ,שגיא רוכל ,למנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף 2
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו .1976 -
 .2מינוי ממונה על הגבייה:
מאשרים למנות את גזבר העירייה שגיא רוכל לממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה כללית
המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תשנ"ג-
 1992וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה עפ"י כל דין ולצורך גבייה של קנסות לפי סעיף
 18לחוק העבירות המינהליות ,תשמ"ו 1985-של קנסות מנהליים שהוטלו לטובת העירייה
בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק
העבירות המינהליות.

 .3הרחבת סמכות "פקיד גבייה":
מאשרים למנות את מנהלת מחלקת פיקוח ואכיפה בעירייה ,הגב' מיכל שין בן הרוש ,כפקידת
גבייה לפי סעיף  70לחוק העונשין התשל"ז –  ,1977של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים
מקומיים לטובת הרשות המקומית.
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