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 ודו"ח ביקורת מפורט של משרד הפני�.  2013דו"ח כספי מבוקר לשנת   .1

  

יו"ר ועדת הביקורת ... אני מניח דו"ח הביקורת,  ח הבא הואהדו"      :ארי$צבי גוב

שקראת� ג� את תגובות הגזבר למה שעלה בדוח. ישנ� כמה דברי� שחוזרי� על עצמ� כל 

השני�. אחד הדברי� ה� עניי� של פתיחת חשבו� לכל תב"ר. פתיחת חשבו� לכל תב"ר זה עשרות 

וצאה לכל תב"ר מדויק. אבל לפתוח חשבו� חשבונות. עושי� פה חישובי� נפרדי�. יש כרטיס ה

  בנק, 

  

  , לא ?לפי מה שהחוק אומר    :עו"ד עדי ינקילבי%

  

אנחנו עושי� את זה כבר כמה שני�. ההערות הללו מתקבלות.       :ארי$צבי גוב

 80, 70עובדתית אנחנו מסבירי� וכלו� לא נעשה. מבחינתי בסדר. ביו� שנל. על כל תב"ר של 

ק, חתימות וכו', זכות חתימה לזה ולזה, אתה לא יוצא מזה. חברי�, עשרות אל, שקל, נרו+ לבנ

  תב"רי� אנחנו פותחי�. 

  

השאלה אבל א� בדוחות ביקורת האלה הנושא הזה כל פע�     :עו"ד עדי ינקילבי%

  עולה, באיזשהו שלב זה לא יביא, 

  

שו� תגובה. זה חוזר על עצמו כל הזמ�. שו�  תגובה. הדבר האחר       :משה חזות

שבדוח הביקורת מופיע ואנחנו מתמודדי� ע� זה עכשיו, זה אותה החלטה שבזמנו קיבלתי, 

לשחרר את באי השכונה הירוקה בחודשיי� הראשוני� מארנונה. זו החלטה שבעיני המבקר 

  אנחנו נאבקי� בעניי�.קרא חיוב אישי. איננה חוקית ואני הרגע עומד בפני דרישה למה שנ

  

דר. אגב, זה עלה בוועדת ביקורת. אני רוצה להגיד ל. שיש      :מאיר ב� הרוש

תמימות דעי� בי� כול�, כל חברי המועצה שישבו בישיבה הזו שג� כחברי מועצה שאישרו את 

  ההחלטה הזו לפני שנתיי�, 

  

  כולנו פה.       :ארי$צבי גוב

  

ול� אישרו, כולל רונית. ואני חושב שזאת החלטה נכונה. אנחנו כ     :מאיר ב� הרוש

גיבינו את  ההחלטה הזאת בוועדת ביקורת. אנחנו חושבי� שג� המועצה כא� חייבת לתמו. 

בהחלטה הזו, כי ג� כולנו חושבי�, כל מה שקורה היו� מבחינת הבעיה, טענה של אנשי� ש� 

ב שבאמת הטענה הזאת היא טענה צודקת בנושא של ארנונה. אבל בלי שו� קשר, אני חוש

שצריכי� לאשר. אני חושב שג� כא� אנחנו צריכי� לתמו. בהחלטה של חברי המועצה הקודמי� 

  שהיו בקדנציה קודמת ולאשר את זה שוב פע�, כדי להראות שאנחנו באמת תומכי� בהחלטה. 
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מקרב ציבור מאיר, מאיר. אני רוצה להבהיר. בזמנו נתבקשנו, ג�       :ארי$צבי גוב

המשמעות של   הדיירי�,  ג� חברי מועצה פה העלו את הצור. לסייע. קיבלתי החלטה, דיווחתי.

  תתרחק מלהיות ... מחויב כל אחד מכ� מחויב בחלקו. , הצבעה במודע 

  

  אז בוא נשתת, איתו וזהו.         :???

  

  ת� לי לנהל את המלחמה שלי לבד. מה אתה צרי.?       :ארי$צבי גוב

  

  שקל כל אחד. מה זה?  60,000     :ב� הרושמאיר 

  

  ראש העיר לוקח על עצמו את האחריות.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

א� יש שאלות, בבקשה. א� לא, אני רוצה לעבור לסדר חברי�,       :ארי$צבי גוב

אני מאשר את עבודת ועדת ביקורת ודוח הביקורת. ההמלצות. מאשר ונטפל בזה. היו�. תודה. 

  רי� אצבע. אי� נגד, תודה רבה. מי בעד? י

  

  

  :41/81/1החלטה מס' 

ודו"ח ביקורת מפורט של משרד  2013פה אחד לאשר את הדוח הכספי המבוקר לשנת הוחלט 

  הפני�. 

  

  

  

___________________  

  צבי גוב ארי

  ראש העיר

  


