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תמליל מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 19/15
מיום חמישי ,כ"ח בכסלו תש"פ26.12.2019 ,

נוכחים:
 .1ראש העיר

 -מר צבי גוב-ארי

 .2סגן ומ"מ ראש העיר

 -ד"ר אהוד ויצמן

 .3סגן ראש העיר

 -מר חיים מסינג

 .4חבר מועצת העיר

 -מר אלי מזוז

 .5חבר מועצת העיר

 -מר דורון מלכה

 .6חבר מועצת העיר

 -מר יהודה דנינו

 .7חבר מועצת העיר

 -מר שחר סימנה

 .8חבר מועצת העיר

 -מר מאיר שטרית

 .9חבר מועצת העיר

 -מר משה חזות

 .10חבר מועצת העיר

 -מר רועי גבאי

חסרים:
 .11חברת מועצת העיר

 -גב' לינה שרון

 .12סגן ראש העיר

 -פאלי כהן

 .13חברת מועצת העיר

 -גב' דורית בן מאיר

 .14חבר מועצת העיר

 -מר תם ליפשיץ

 .15חבר מועצת העיר

 -עו"ד מאיר דהן

משתתפים:
.1

מנכ"ל העירייה

 -דוד שטרית

.2

גזברית העירייה

 -תמר קופר

.3

יועצת משפטית

 -עו"ד טובה שפירא-אלטמן

.4

דובר העירייה

 -אריאל הלר

.5

רואה חשבון

 -שמוליק גבע

.6

מזכירות העירייה

 -יעל יצחק פור
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על סדר היום:
.1

דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת .2018

.2

דו"ח כספי לרבעון שלישי שנת .2019

.3

עדכון תקציב לשנת .2019

.4

דיון בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת .2018
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.1

דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת .2018

.2

דו"ח כספי לרבעון שלישי שנת .2019

.3

עדכון תקציב לשנת .2019

צבי גוב-ארי:

אני פותח את הישיבה לדיון בדוח המבוקר לשנת  .2018דרך

אגב ,הדוחות הללו עברו בוועדת כספים?
ד"ר אהוד ויצמן:

כן.

צבי גוב-ארי:

אוקיי ,אז בוא בבקשה ,מילה אחת מצידך בוועדת הכספים

לגבי הדוח המבוקר ,כי הדוח המבוקר בעצם מצביע על עודף של  .₪ 632,000יש גידול
בהכנסות גם מטעם משרד החינוך וגם מטעם מוסדות אחרים ,אבל גם בהוצאות יש גידול כי
זה כיסה את מה שהיה צריך.
ד"ר אהוד ויצמן:

אני ברשותך אולי אסקור זריז ,כי ישבנו בוועדת כספים ודנו

ארוכות הן בדוח המבוקר ל .2018-בישיבה אחרונה ישבנו על רבעון שלוש  .2019ואישרנו
פה אחד את התקציב המתוקן המוצע ל .2019-אז ממש מספר משפטים .כפי שנאמר פה
כבר על ידי ראש העיר 2018 ,הסתיימה עם עודף .היעדים הושגו .לא היו בעיות בסעיפים,
כולל העניין של הגבייה .סך הכל עמדנו ביעדים התקציביים העירוניים .זה הונח ודווח
בוועדה ב.18.11.2019-
ב 19.12.2019-התכנסה ועדת הכספים ודנה בשני נושאים .דוח רבעון שלוש .חברי הוועדה
עודכנו על ידי רואה החשבון שסקר את הנושא .גם פה רבעון שלוש הסתיים בעודף .אנחנו
כרגע ,לגבי רבעון שלוש ,נמצאים בעמידה ביעדים שנדרשו .חברי הוועדה שאלו שאלות
ועודכנו.
עדכון תקציב  ,2019חשוב להדגיש ולומר שזו הפעם הראשונה ,ואני הרבה שנים יו"ר ועדת
כספים ,שאנחנו עושים בכלל עדכון תקציב לאותה שנה שעיקרה ,למעשה ,התאמת המצב
המציאותי הכספי תקציבי של סוף שנה למה שתכננו באוקטובר  .2018וסך הכל דנו בעניין
הזה .נראה שיש התאמות סבירות .כשלקחנו בחשבון למעשה את תמונת המצב עד ה-
 19.12שהתקיימה הוועדה ,ועוד תחזית קצרה שעניינה המצב הכספי עד סוף דצמבר
 .2019החברים שאלו שאלות וההצבעה היתה פה אחד .וזה אושר.
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הדוח המבוקר ל 2018-ורבעון שלוש זה לעדכון .ועדת הכספים ממליצה לאשר את עדכון
התקציב ואבקש להצביע על כך.
צבי גוב-ארי:

שמוליק ,אתה רוצה להוסיף משהו?

רו"ח שמוליק גבע:

אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למה שצוין על ידי אהוד .היה

דיון די ארוך בישיבה .שאלו שאלות ,סקרנו את הדוחות .זהו.
ד"ר אהוד ויצמן:

זה עולה להצבעה .מי בעד?

צבי גוב-ארי:

תודה .הלאה.

משה חזות:

רגע ,רגע .העדכון ,אנחנו מצביעים על עדכון התקציב?

ד"ר אהוד ויצמן:

זה מה שאמרתי .אני מעלה את עדכון התקציב ל.2019-

בסדר?
משה חזות:

בדיוק ,זה חשוב.

רו"ח שמוליק גבע:

אהוד ,דבר אחד אולי כן להוסיף .גם בדוח הכספי ,גם בדוח

המפורט ...
ד"ר אהוד ויצמן:

כן .אנחנו דנו למעשה ,כפי שאמרתי ,המבוקר  ,2018רבעון

שלוש  2019ועדכון התקציב .2019
רו"ח שמוליק גבע:

הדוח המבוקר  ,2018צריך שיהיה גם הכספי וגם המפורט.

ד"ר אהוד ויצמן:

בסדר גמור.

.4

דיון בדו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת .2018

צבי גוב-ארי:

דוח הביקורת של  ,2018יש שם מספר דברים שנכתבו שם

מעמוד  8עד  ,13ואנחנו צריכים לקבל החלטה שמועצת העיר מחליטה לקבל את הערות
ועדת הביקורת והעירייה צריכה לתקן את הליקויים כפי שמופיעים בה.
משה חזות:

רגע ,העדכון של תקציב החדש ,הם דנו על החדש או על

הישן?
רו"ח שמוליק גבע:

על שנת .2019

משה חזות:

אני קיבלתי מתמר עדכון ,כי קיבלתי את עדכון התקציב,
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כלומר שהיו בו טעויות.
ד"ר אהוד ויצמן:

על מה אתה מדבר?

משה חזות:

אנחנו קיבלנו עדכון תקציב ,זה ,עמוד .אבל קיבלנו גם את

החדש .זה חדש .יש כמה טעויות פה במספרים .אז רק רציתי לשאול את תמר,
צבי גוב-ארי:

היה דבר אחד ,רגע ,דקה .נשלחו שני מסמכים עם מספרים

שונים?
תמר קופר:

לא ,לא .היה טעות במספר אחד .נשלח המסמך המתוקן ועליו

...
משה חזות:

אמרתי ,אוקיי ,סגור.

צבי גוב-ארי:

אז בואו בבקשה נעשה סדר .דבר אחד ,אנחנו מצביעים עכשיו

על עדכון תקציב  .2019המסמך הזה שיש בידינו .מי בעד? סיימנו ,הלאה.

החלטה מס' : 1/19/15
הוחלט פה אחד לאשר את עדכון התקציב לשנת  .2019סה"כ התקציב
לאחר עדכון .₪ 366,096,000

צבי גוב-ארי:

דבר שני ,על דוח הכספי המבוקר לא צריך להצביע.

משה חזות:

לא ,זה רק דיון.

צבי גוב-ארי:

דוח כספי לרבעון השלישי,

ד"ר אהוד ויצמן:

לא צריך להצביע ,רק עדכון.

צבי גוב-ארי:

עיון בדוח הביקורת המפורט .וועדת ביקורת קיימה את הדיון.

יש לי את הפרוטוקול של ועדת הביקורת .אני מציע שהמועצה מנחה את העירייה לתקן
הנדרש בדוח ,בעמודים  8עד  .10זה מבוקש .מי בעד?

החלטה מס' : 2/19/15
הוחלט פה אחד לאשר את הדוח המבוקר ודו"ח הביקורת המפורט של
משרד הפנים לשנת  .2018המוע צה מנחה לתקן את הליקויים שטרם תוקנו.
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שיהיה לכם חג אורים שמח .תודה רבה.

צבי גוב-ארי:

___________________

___________________

צבי גוב ארי

דוד שטרית

ראש העיר

מנכ"ל העירייה
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