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 . 2019דוח כספי מבוקר לשנת  .1

ערב טוב. אני פותח את הדיון בוועדת הכספים. הנושאים על   ד"ר אהוד ויצמן:

, שהוא רבעון חשוב 2020לשנת  4ודוח רבעוני, רבעון  2019דוח כספי מבוקר לשנת  ,השולחן

מי שיציג את הנושאים, ונשמע הסבר מסודר.  2020מאוד מבחינתנו, מבחינת התוצאות של 

 רו"ח אלון, כולם מכירים. ואני מציע שנתחיל. 

 

שלום לכולם. קודם כל, אני אציין שהדוח המבוקר השנה, כנראה   רו"ח אלון מררי:

. מה שהופך את 2021בגלל הקורונה, משרד הפנים סיים את הביקורת שלו בסוף אפריל 

נתוני התקציב הרגיל, , 6הדוח בעמוד הדוח לקצת מוצר ארכיאולוגי, אבל לא בשליטתנו. 

 343,000הסתיימה בעודף של  2019ברשותכם אני אציין את השורות התחתונות. שנת 

, אנחנו רואים 7מיליון שקל. הכנסות והוצאות. עמוד  371שקלים, כאשר היקף התקציב הרגיל, 

פרויקט  את התב"רים. התב"ר הוא לא תקציב שנתי אלא תקציב רב שנתי. זאת אומרת יש

שיכול להתחיל בשנה מסוימת ולהסתיים כעבור מספר שנים. הנתונים פה מראים את התמונה 

מיליון שקלים. היה גירעון  182מיליון שקלים. התשלומים  164הבאה. התקבולים, למעלה, 

מיליון שקלים בתב"רים, כאשר עודף או גירעון זה רק עניין זמני. מכיוון שיש שנה  18זמני של 

מקבלים תקבולים, בעיקר כשזה מועבר מהקרנות של הרשות. ויש שנה אחת אחת ש

 שמבצעים עבודות בכספים שקיימים, או שמחכים למימון חיצוני. 

 164-מיליון שקלים מתוך ה 100אפשר לראות שמתוך התקבולים, השתתפות הממשלה 

למטה, לשורה מס'  , אני קצת יורד2019מיליון שקלים. בתחילת  39 –מיליון. מקורות עצמיים 

מיליון שקלים עודף. וכתוצאה מהעבודות שבוצעו  57, התחלנו את השנה עם עודף של 2

 .2019מיליון שקלים מסוף שנת  38.5-העודף קטן ב

אנחנו רואים את ההיקף הכספי הכולל בתקציב הרגיל, בתקציב הבלתי רגיל ובקרן  8בעמוד 

ני אציין שהקרן לעבודות פיתוח זה בעצם חשבון לעבודות פיתוח. לגבי הקרן לעבודות פיתוח א

שאוגר אליו תקבולי פיתוח ועל פי החלטות המליאה, הסכומים האלה מועברים לממן תב"רים 

מיליון שקלים. אפשר לראות ששנת  553מיליון שקלים, לעומת  566בעיקר. ההיקף הכולל, 

ה אתם רואים שהקרן הסתיימה בעודף כתוצאה מגידול בקרן לעבודות פיתוח. למט 2019
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 מיליון שקלים, וזה היה הרבה מעבר לגירעון הזמני בתב"רים.  61-גדלה ב

 מה גודל הקרן היום?    מאיר שטרית:

. 17אז עכשיו נעבור קרן, ברשותכם. הקרן נמצאת בעמוד מס'   רו"ח אלון מררי:

סתכל על כדי להתמצא בטבלה, בצד ימין אנחנו רואים את היתרה בתחילת השנה. ואני מ

, זו בעצם העמודה השמאלית, הקרן 2019מיליון שקלים. ובסוף שנת  46שורה תחתונה, 

מיליון שקלים. אפשר לראות בעצם שהכסף הגדול נמצא בקרנות פיתוח, עבור  107-גדלה ל

מיליון שקלים. היטלי השבחה, שזה בעצם סכומים שמשולמים עבור  73שטחים ציבוריים, 

 16שמגדילים או בונים וצריכים לשלם, על פי חוק, היטלי השבחה,  השבחת מקרקעין, אנשים

מיליון שקלים. וריבית, כי הכספים בעצם מושקעים בינתיים,  7 –מיליון שקלים. קרן ניקוז 

 מיליון שקלים. סליחה?  7-הסכום הנצבר כ

 איפה אתה רואה פה ...?    מאיר שטרית:

קרן תשואה, יש פה, הקרן לעבודות פיתוח, שוב, תראו בזה   רו"ח אלון מררי:

מעין תב"ר, כשזה כסף שעדיין לא הוחלט מה עושים איתו. כל פעם שמקימים תב"ר, מגדילים 

תב"ר, הסכומים האלה מועברים אך ורק אחרי שמליאת העיר מחליטה. בואו נעבור לעמוד 

תרות הארנונה הסתכמו בתחילת אפשר לראות בשורה הראשונה את יתרות הארנונה. י. 23

מיליון שקלים. ובסוף השנה בעצם סיימנו באותה יתרה. זאת אומרת היתרה של  98-השנה ב

. וארנונה שהיא לא מגורים 86% –חייבי הארנונה היא יתרה יציבה. אחוזי הגבייה המשוקללים 

. בעמוד 27. אפשר לראות נתונים קצת יותר ממוקדים בנושא ארנונה דווקא בעמוד 78% –

יש פה הפרדה בין פיגורים, אין מסתכל על העמודה הימנית, בין פיגורים ובין שוטף. החלק  27

מיליון  39מיליון. וטרם נגבו  5.7מיליון שקל יתרת פיגורים. מתוכה נגבו  44העליון זה פיגורים. 

 מיליון 195, שמתחילה בחיוב של 2019שקלים. ולמטה אנחנו רואים את התנועה בשנת 

 מיליון שקלים.  173מיליון שקלים, נגבו  176-מיליון שקלים, ומתוך ה 19שקלים, הנחות של 

 מיליון מכמה שנים זה נצבר?  43   תם ליפשיץ:

 מאז ומעולם.   רו"ח אלון מררי:

 עשרות שנים.   ד"ר אהוד ויצמן:

 ומתי מוחקים חובות אבודים כאלה?    תם ליפשיץ:
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בהתקיים תנאים תראה, על פי החוק, חוב אפשר למחוק אותו   רו"ח אלון מררי:

מסוימים. זה לא רק זמן. קודם כל הוא צריך להיות מעל שלוש שנים. אחר כך צריך להיות חוב 

שאין נכס. או חוב שאין חייב. וצריך גם לעשות איזושהי עבודת בילוש, כדי לבדוק שאין באמת 

יא את זה למחיקה. המחיקה היא באישור מליאת נכסים ושאין חייב. ורק אחר כך ניתן להב

 העיר. אתה שואל אותי אם זה צעד רצוי או לא רצוי? אני חושב שהוא צעד לא רצוי. 

רגע, אלון. אחוזי גבייה, אתה דיברת על הארנונה. לפי דעתי    תמר קופר:

 ומשהו. אחוז גבייה מהשוטף,  80. זה לא 27צריך לראות את הנתון הזה בעמוד 

 –, ואחוז בפיגורים 98%האחוז המשוקלל. האחוז השוטף הוא   רו"ח אלון מררי:

 .81% –. והגבייה המשוקללת 13%

שהיא גבוהה מאוד. אגב, אני רוצה להתייחס רגע, מעבר למה   ד"ר אהוד ויצמן:

שאלון אמר. הסוגיה הזו של החובות המסופקים, נקרא לה, שאנחנו מתקשים. אנחנו בזמנו, 

או שמשה, העלה את זה ואנחנו גם הגשנו בזמנו מאיר שטרית, עלה על זה, מאיר שנדמה לי 

פירוט של החובות שאנחנו מתקשים לגבות. פנינו מספר פעמים, צריך להגיד את זה. מה 

שנה יו"ר הוועדה. פנינו מספר פעמים. וכל פעם נתקלנו באותה תשובה.  17לעשות, אני כבר 

סף'. עושים את המאמץ. יש כאלה שהם כבר לא פה. חברות 'תעשו מאמץ ותנסו לגבות את הכ

שכבר מזמן נמחקו, ועדיין לא מוחקים. אבל עושים מאמץ כל שנה, ויש איזשהם הישגים 

 מוגבלים שאנחנו עושים. זה לגבי הדבר הזה, וחשוב לזכור. 

מעניין איזה מאמץ. יכול להיות שיש, לא יודע מה, משרדי עורכי    תם ליפשיץ:

 ו חקירות שמומחים בזה. דין א

 לא, זה עלה. תם, זה עלה.   ד"ר אהוד ויצמן:

... אתה לוקח אלו סכומים ששווה למישהו להתעסק איתם.    תם ליפשיץ:

 עשרה מקרים, 

 הוא מקבל  אחוזים. יש משרדים שאולי ישמחו.    :ד רם שרון"עו

 

הגבייה שלנו, של ארנונה, מתבצעת על ידי חברת גבייה. זה    תמר קופר:

. הם מקבלים שכר טרחה לפי אחוזי 2019ייפסק בקרוב, אבל אנחנו מסתכלים על דוחות של 
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 גבייה. 

 מה מקבלים?    מאיר שטרית:

 מה קיבלו עד היום?    תמר קופר:

 מה מקבלים, כן?    מאיר שטרית:

גבייה בפועל. זה הולך להיפסק, כי היה פלוס מע"מ, מה 1.67   תמר קופר:

 פסק דין מאוד מפורסם של חברת גבייה. זה הולך להיפסק. 

 בצדק.    מאיר שטרית:

לגבות את הסכומים הכי  טרסנכון. בכל אופן, אז יש להם אינ   תמר קופר:

 גבוהים שאפשר. הם עושים את זה. 

 הם גם אחראים על ...    תם ליפשיץ:

אי. בנוסף לזה אנחנו מחזיקים עוד שני משרדים שמטפלים בווד   תמר קופר:

בזה. משרד אחד שמטפל במכירת נכסים. במצב שאפשרי. והשני בחובות כבדים אחרים, 

 שלא קשורים למכירת נכסים. אז המאמץ נעשה. 

כדי לטפל בסוגיה הזאת, לדעתי, צריך להיות פירוט של מי    מאיר שטרית:

החייבים. מתוכם לעשות מיון, לדעת פה יש סיכוי, פה אין סיכוי. איפה שאין סיכוי, צריך לדעת 

שזה עסק אבוד. ולא לסחוב סתם, ממלאים ניירות עוד פעם ועוד פעם. חבר'ה, צריך למחוק 

 את זה, בואו נמחק. ... 

 משרד הפנים, אתה לא יכול, מאיר.    תמר קופר:

 שנה, אני מודה שלא פניתם אלי אף פעם....  17דרך אגב, מבין    מאיר שטרית:

אני לא רוצה לעבור על סדר היום מה שמאיר טוב, הנה רשמנו.   ד"ר אהוד ויצמן:

 קיפות של העסק הזה. שאמר. בהחלט אני חושב שנעשתה עבודה. אבל בכל מקרה, נעשה 

 אני לא יודע כמה מתוך זה אנשים פרטיים, נאמר,    רית:מאיר שט

 נעשה את הפירוט הזה.   ד"ר אהוד ויצמן:

ו יכול להיות שאפשר איתם לעשות מבצע, להגיד 'חבר'ה, תשלמ   מאיר שטרית:

 הנחה'. 50%-את החוב שלכם ב

אני שומע פה צליל אחר. מבחינת הניירת, זה חכם שיש איזשהו    אלי מזוז:
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  -גם אם אנחנו לא יכולים לגבות חוב. 

 למה?    מאיר שטרית:

  -כי ככה אני שמעתי    אלי מזוז:

 עדיף שלא יהיה חוב.    מאיר שטרית:

 שלא יהיה חוב.    תמר קופר:

 הוא אומר עדיף לא למחוק את החוב.    תם ליפשיץ:

מבחינה חשבונאית לא למחוק אותו, בדיוק. זה מה שאני    אלי מזוז:

 הבנתי. 

 מה זה נותן?    :ד רם שרון"עו

 אולי אתה מתכוון לחובות מסופקים.    תמר קופר:

 זה רק מראה שהגעתי ... הכסף. אבל זה הכל.    מאיר שטרית:

 אלון, בבקשה.   ד"ר אהוד ויצמן:

 שאני שואל.  אלון אמר שזה לא נכון. זה מה   אלי מזוז:

אני אגיד. יש במחיקה, לדעתי, איזושהי אמירה לא טובה כלפי   רו"ח אלון מררי:

 האנשים שמשלמים בזמן. 

 כאילו לחלק ויתרנו. אז בוא גם אני לא אשלם, עד שיוותרו לי.    אלי מזוז:

 לכן השאלה מה הנסיבות. כפי שאמרתי, מה הנסיבות.    מאיר שטרית:

יש בזה אמירה. אבל לפעמים כן, נכון. חברה שפשטה את הרגל   רו"ח אלון מררי:

 יכול להחזיק את החוב הזה לעולם.  אתהאו אדם שלא עלינו עזב את העולם ואין לו נכס, 

אני מניח שהחובות האלה עולים כל שנה, מגדילים, להצמדה    מאיר שטרית:

 מוסיפים לחובות. 

 בטח שמוסיפים.   ד"ר אהוד ויצמן:

טו? מישהו יודע? תראו, בזמנו, אם מותר לי מה החוב המקורי נ   ית:מאיר שטר

את המבצע לשלם פחות על הדוחות. נתתי עשיתי בזמנו כשר משפטים, פשוט דוגמה, 

אפשרות  לאנשים לשלם את כל הדוחות שלהם בבתי משפט ומשטרה והעיריות, הכל, בלי 

ום, שהיום הוא קובע, לא שילמת הכפלות שעושים כל שנה. אלא לפי החוק החדש, שקובע הי
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. אבל נתתי אפשרות 10%. אחרי זה כל שנה 50%שלושה חודשים, מכפילים לך, מוסיפים לך 

לאנשים לשלם את כל החובות שלהם לפי החוק החדש. אני גביתי אז מהמדינה, שקודם לא 

מו באמצעות זה הקמתי את המרכז לגביית קנסות. אבל שילמיליון שקל.  720גבו גרוש, 

מיליון שקל, שקודם לא גבו גרוש. למה? כי לאנשים היה כדאי לשלם, להיפטר  720אנשים 

מהצרות. נתתי להם צ'אנס, 'בוא תשלם', אתה מוריד להם מאות אחוזים. וזה עבד יוצא מן 

הכלל. אני חושב שפה, אם מדובר באנשים שגרים ביבנה, אם אתה אומר להם 'חבר'ה, בואו 

 ם', תשלמו את המקור שלכ

  -אז נעשה בדיקה של   ד"ר אהוד ויצמן:

אנחנו צריכים אישור של משרד הפנים בשביל לצאת    :ד רם שרון"עו

 למבצע לגביית חובות?

 משרד הפנים בעצמו יוצא למבצע כזה כל כמה שנים.    תמר קופר:

 לא, נגיד בלי קשר למשרד הפנים. אם אנחנו רוצים,    :ד רם שרון"עו

 אי אפשר לבד.    תמר קופר:

 אי אפשר?    :ד רם שרון"עו

היתה פעם הצעה למכור את החובות האלה. אבל אין אפשרות.    דוד שטרית:

 המדינה לא מאפשרת. 

אתה מוכר, יענו את האנשים. אם אתה מוכר, יאיימו על אנשים.    מאיר שטרית:

 ... 

 חברים, נמשיך. אלון.   ד"ר אהוד ויצמן:

י רק אציין לגבי אחוזי הגבייה, שיש איזשהו מינימום שמשרד אנ  רו"ח אלון מררי:

  -. אז עיריית יבנה נמצאת 83%הפנים, או המדינה, קבעה אותו, של 

 , בשנה הזאת. 98   תמר קופר:

אפשרות  100%-. בהחלט אחוז גבוה. גם בהתייחס ל98%-ב  רו"ח אלון מררי:

 כמינימום. 83%-וגם בהתייחס ל

 אוקיי. מיצינו את המבוקר. יש שאלות?   ד"ר אהוד ויצמן:
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 . 2020שנת  4דוח כספי רבעון  .2

 

, שהוא פשוט. צריך לזכור שזו 2020, 4אם אין, ניגש לרבעון   ד"ר אהוד ויצמן:

שנת קורונה שהסתיימה. כל המשמעויות. וכבר צריך לומר באופן ברור וחד, שבאמת, דיברנו 

על זה ארוכות במהלך השנה, והזכרנו את זה לא פעם, אבל לשמחתי, וזה תשמעו גם מאלון 

, שמים אותנו איפה 2020ה כבר במרץ ביתר פירוט, הפעולות שנעשו על ידי עיריית יבנ

ששמים אותנו. אתם תראו את הדוח עכשיו. לעומת אם לא היינו נוקטים עמדה ולא היינו 

עוצרים את ההוצאות, כפי שנעשה על ידי ראש העיר, היינו עלולים להימצא במצב גרוע מאוד. 

 אלון, בבקשה. 

אני מסתכל תקציב הרגיל. , שוב אנחנו מתחילים נתוני ה4עמוד   רו"ח אלון מררי:

מיליון שקלים. הביצוע  404.6-בעמודה  הימנית ובמרכז הדף באמצע, התקציב הסתכם ב

 . 0.1%הסתכם באותו הסכום. הסטיות מהתקציב הן ממש זעומות, 

אם נרד למטה לצד ההוצאות, אנחנו רואים את אותו ההיקף גם לצד ההוצאות. וסוף השנה 

שקל זה אפס. זה עבר על התנהלות  130,000שקלים.  130,000עודף בתקציב הרגיל של 

 2020וציין אהוד לגבי הנושא של שנת קורונה, שהיתה בהחלט שנה בעייתית. אז סוף שנת 

 הסתיימה באיזון ומגיע יישר כוח לעירייה. 

, שוב נתוני התב"רים, ואני מסתכל על הסך הכל. יש לכם את הפירוט של המשרדים 5בעמוד 

מיליון שקלים. וממקורות אחרים, בעיקר מקרנות  155שרדי הממשלה מימנו המממנים. מ

מיליון, לעומת  248מיליון שקלים. סך הכל  100-הרשות, מהקרן לעבודות פיתוח, עוד כ

מיליון,  18מיליון שקל בפרויקטים. ואם קודם ראינו גירעון זמני בתב"רים של  187הוצאות של 

מיליון שקלים. עיקר הכסף בעצם מומן אם על ידי  61ם של עכשיו אנחנו דווקא רואים עודפי

 משרדי ממשלה ואם על ידי הקרן לעבודות פיתוח. 

, כספי הפיתוח של העירייה, התב"רים, אם הכסף צבוע למטרות מסוימות, 2020שנת סוף 

מיליון, ותב"רים  121מיליון שקלים נטו, כאשר הנטו הזה מורכב מעודפים של  99.5-מסתכם ב

 מיליון שקלים.  22-חכים למימון בהיקף של כשמ

יש פה, מי שמתמצא בעמודות, העמודה הימנית זה שנת . 7הנתון הבא, דוח הארנונה, עמוד 
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, שראינו אותם קודם. תחילת השנה, התחלנו את 2019. בעמודה לידה אלו נתונים של 2020

מיליון שקלים. מצד אחד  42-מיליון שקלים. וירדנו קצת, ירדנו ל 44השנה עם חייבים של 

מיליון שקלים. הגבייה השוטפת, שימו  7.5פעולת תוספת חיובים, אבל היתה גם גבייה של 

, אבל ההנחות, בגלל הקורונה, הקטינו את 210-ל 2019לשנת  198-לב, החיוב אמנם גדל מ

מיליון שקלים. ובאמת אנחנו  165-ל 2019-מיליון שקל ב 179-הסכום האפשרי לגבייה. מ

 מיליון שקלים.  153-רואים שהגבייה נמוכה יותר בגלל הנחות הקורונה, והסתכמה ב

מיליון שקלים. והם  11.8, 2021החייבים השוטפים שטרם נגבו ועוברים לשנת  2019בשנת 

בעצם מגדילים את יתרת החייבים. אין ספק ששנת הקורונה בתחום הארנונה היא שנה קשה. 

רואים את זה בגידול ביתרת החייבים. יחד עם זאת, אחוזי הגבייה של העירייה היו עדיין 

 בייה שוטפת. ג 93%גבוהים. הם היו 

העמודה , רק בשביל האינפורמציה, בעצם פוטנציאל חיובי ארנונה של עיריית יבנה. 8עמוד 

מיליון שקלים. וסך כל  91השמאלית היא העמודה המעניינת. היא מראה שהמגורים מהווים 

מיליון שקלים. יתר הנכסים הם נכסים שאינם מגורים: משרדים,  206, 205החיוב השנתי 

 מלאכה וכיוצא באלה. תעשייה, 

. המאזן זה יום אחד בשנה. למטה, אנחנו רואים 2מבחינת המאזן, אני חוזר אחורה לעמוד 

מיליון שקל כסף צבוע  100, 21בניכוי  121-. התב"רים שמסתכמים ב2את התב"רים. בעמוד 

 לטובת פרויקטים שנמצאים בתהליך של ביצוע. 

ת הסניפים. .... בנקים, באמת זה ... למה הבנקים סוגרים א   מאיר שטרית:

 , מסחר מהבנקים, 1,430

לא רק שהם לא משלמים ארנונה, גם אתה הפקיד    :ד רם שרון"עו

 שלהם. 

 בגלל זה הם סוגרים את הבנקים.    מאיר שטרית:

אתה הפקיד שלהם, והם חוסכים להם את הארנונה.    :ד רם שרון"עו

 ם בהתנדבות. ... נותנים לך כזה מיני קי, ואתה עובד שלה

כאילו של אבא שלהם. הכסף של הציבור. כל המניות של    מאיר שטרית:

... אנשים מבוגרים, מגיעים זקנים, ואז פקידות הולכות, מוציאים להם הבנקים בידי הציבור. 
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 את הכסף. כאילו מה זה? 

 תחזור על השאלה.   ד"ר אהוד ויצמן:

חניונים, רשום כאן למעשה, אני מניח שזה אפס. ולא    :ד רם שרון"עו

 גובים ארנונה מהחניונים? מהחניון ההוא? 

יש חניון אחד. חניון אחד למשאיות כבדות ולאוטובוסים, שנמצא   ד"ר אהוד ויצמן:

באזור התעשייה הצפוני. אחד מתנאי ההסכם שהיו בזמנו, שהפיתוח, אחזקה וכו' יהיה על 

-אוטובוסים שחונים חניית לילה ועוד כ 40ון. יש שם כרגע משהו כמו חשבון היזם. שזה המ

 משאיות, שהם במקום להסתובב בעיר ולהחנות בעיר, הם חונים שם.  70

 אז הוא לא משלם ארנונה?    :ד רם שרון"עו

 הוא לא משלם ארנונה.   ד"ר אהוד ויצמן:

 איך מגיעים הנהגים הביתה?    מאיר שטרית:

 נמשיך. בכוחות עצמם.   :ד"ר אהוד ויצמן

-למטה ראינו את התב"רים, את היתרה בסוף השנה. שזה כ  רו"ח אלון מררי:

מיליון שקל. למעלה, קצת מעליה, קרנות בלתי מתוקצבות, זו היתרה בקרן לעבודות  100

 160פיתוח. ובעצם אם אנחנו מסכמים את התב"רים ואת הקרנות הבלתי מתוקצבות, יש לנו 

לחלק העליון של הדף, אז אנחנו מיליון שקל כספי פיתוח ואם אנחנו עולים למעלה, נכנסים 

רואים שהכסף הזה בעצם צבוע. והוא נפרד מהכספים השוטפים של העירייה. הוא צבוע 

 ומיועד אך ורק למטרות הפיתוח של העירייה. התב"רים והקרן לעבודות פיתוח. 

 19.3-לעירייה עדיין יש גירעון מצטבר משנים עברו בתקציב הרגיל. התחלנו את השנה ב

מיליון. סך הכל הגירעון המצטבר של העירייה הוא  19.2-. אנחנו מסיימים את השנה במיליון

 שינוי. , זה בהחלט אחוז שאפשר לחיות איתו ולא להרגיש 5%-פחות מ

, עומס המלוות. עומס המלוות זה בעצם סך כל ההלוואות 3נתון אחרון שאפשר לראות, בעמוד 

מיליון שקל.  9.6שחייבת העירייה  לבנקים. זה סכום נמוך, שמעיד על איתנות של העירייה. 

נושא ההלוואות, רק להשכלה כללית, ברשויות שמצבן עגום ולמשרד הפנים אין את היכולת 

ם להם טופס, לך לבנק, תיקח הלוואה. וככה דוחים את הבעיה, עד שיום לעזור, אז חותמי

 אחד הבעיה הזאת גם קופצת, כי הם גם לא עומדים בהחזר. 
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  -... חייבים בגין אגרות והיטלים    מאיר שטרית:

זה סך הכל חייבי ארנונה וחייבים אחרים. סך הכל חייבים   רו"ח אלון מררי:

 . 2019מה שראינו את הדוח של שחייבים לעירייה. במקביל ל

  זה לא מאזן. זה מאזן?   מאיר שטרית:

 . 31.12.2020-זו היתרה ל  רו"ח אלון מררי:

  מיליון? 130לא, אז יש לנו חייבים בגין אגרות והיטלים    מאיר שטרית:

 זה ארנונה וכל שאר החיובים.    תמר קופר:

 ארנונה זה ארנונה. ...    מאיר שטרית:

ומשהו בארנונה. כי זה כולל המסופקים. יש עוד,  90, 90היה    ר:תמר קופ

 יש שילוט, יש חינוך, 

מיליון וסיימנו את השנה עם  145אגב, התחלנו את השנה עם   רו"ח אלון מררי:

 מיליון. חברים, אם יש שאלות.  130

אז אם אין שאלות, תודה רבה שהגעתם שאלות? הערות?   ד"ר אהוד ויצמן:

  . אנחנו לא צריכים להצביע. שיהיה לנו יום טוב.והשתתפתם

_______________ 

 ד"ר אהוד ויצמן

 יו"ר ועדת כספים


