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 לכבוד  

 רמי גרינברג 

 

 הנדון: חשיפת מסמכים בעקבות מצב כלכלי ותזרימי קריטי של עיריית פ"ת 

 

  ההגיעשל סגנך צדוק בן משה, על כך שמצבה התזרימי של עיריית פ"ת בהמשך להצהרותיך והצהרותיו 

אין כסף בבנק  -לשפל תזרימי שמעולם לא הכרנו, לדבריכם ואני מצטטת : המצב "קטסטרופה", "קריטי 

 מחר לשלם" 

, עדין עיריית  מתחילת הקדנציה מיליון שקלים  320בנוסף להלוואות הגדולות שנלקחו על יידכם בסה"כ 

 מיליון שקלים.  140פ"ת נמצאת בגירעון של 

בשיפוי שעיריית  הבעיה השליך את הגיב ולבנושא הגירעון, מיהרת ל 29/6/2020בכתבה שהתפרסמה ב 

מיליון שקלים, לצד הטבות רבות ברישוי העסק ועוד עשרות   140בסה"כ  בעיר פ"ת נתנה לבעלי העסקים 

 מיליוני שקלים לטובת רווחה, ביטחון והסברה כנגד התפשטות נגיף ה"קורונה"

 

 אים: אבקש להמציא לי את המסמכים הב

 ?, מאילו סעיפי תקציב?, איך "הוקם"?מה תקציב העיריה לאירוע  –. הקורונה היא אירוע חריג 1

, לרבות בקשה לכספים, תשלומי איזון וכל תמיכה ממשלתית  ?. האם התקציב עבר למשרד הפנים2

 ?אחרת.

 ? קרנות פיתוח וכל מקור תקציבי אחר. ?. האם הועברו לטובת התקציב יתרות מתב"ר,3

 . תמיכה בבעלי עסקים: 4

 מיליון ₪.  140רשימה של בעלי העסקים שקיבלו תמיכה: סה"כ  •

o  שם בית העסק 

o )תיעוד הבקשה לתמיכה ואסמכתאות שהוגשו )חשבוניות 

o  סכום התמיכה 

o )תיעוד העברות כספיות )דפי בנק, העתקי המחאות 

 

 הטבות ברישוי עסקים:  •

o  קבועה? זמנית? הטבה 

o רשימת בתי העסק שקיבלו הטבה לרבות דרך מתן ההטבה 

 הנחות  ▪

 פטור מאגרות ▪

 הקלה במתן אישור )הפיכת התר זמני לקבוע לדוגמה(  ▪



 הטבות/הנחות בארנונה: •

o ?הטבה קבוע או הקלה תזרימית 

o  לעסקים.  100,000פירוט חובות ארנונה מעל ₪ 

 בקורונה: פירוט עלויות רווחה וביטחון הנוגעות ישירות  •

o  אילו סעיפי תקציב הוגדלו למתן מענה לקורונה 

o  על חשבון אלו סעיפי תקציב 

 שאלות נוספות. 5

 . 1/6/2020-ו 31/12/2019פירוט היתרות בכל הבנקים, כולל הלוואות לימים 

 1/6/2020-ו 31/12/19ליום  500,000פירוט חייבים וספקים מעל 

 

 

שעות   72בהקדם )מרבית הנתונים בהישג יד( תוך פרק זמן של אבקש לקבל אל כל הנתונים הנ"ל 

 א(140)לפי סעיף 
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 יועצת משפטית  –העתקים: שרית גרינבאום 
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 מנכ"ל –יניב בניטה 


