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עובר לישיבה שלא מן המניין, לגבי הדוח הכספי המבוקר לשנת    ארי:-צבי גוב

מאוזן גם ₪.  265,000. קרוב לוודאי שעברתם על הדוח. הדוח מאוזן. עם עודף של 2020

מבחינת הכנסות עצמיות. כל הנחות העבודה לגבי ההכנסות העצמיות מומשו. מאוזן גם 

ששמרנו על מסגרת שכר נמוכה. מה מבחינת הוצאת שכר. אין פה גלישה וכו'. אני גם חושב 

 רגע, רגע, שאני מבקש, רואה החשבון שלנו, 

, 4וגם רבעון  2020אלון יסביר. כי מדובר גם על הדוח לשנת   ד"ר אהוד ויצמן:

 . אלון, בבקשה. 2021
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. זה דבר היסטורי, משרד 2020כן, שלום לכולם. הדוח של   רו"ח אלון מררי:

... בחודש מאי היתה ישיבת ועדת כספים. הצגתי את הדוח  הפנים הגיש את הדוח המבוקר,

התקציב והביצוע בצורה מפורטת. שאלות שהיו קיבלו מענה. אפשר לסיים את הדבר הזה. 

שקל בתקציב הרגיל. קרן לעבודות  265,000אחד לשני. היה עודף קטן של  תואמים כמעט

 99.5-בעודף של כ 2021פיתוח הזינה את התב"רים. יתרות התב"רים הסתכמו בתחילת 

מיליון  51מיליון שקלים. הקרן לעבודות פיתוח עצמה, אחרי העברות, נותרה בה יתרה של 

שקלים. סך הכל כל הפרמטרים של העירייה הם פרמטרים טובים. לא היו חריגות. זהו. עד 

 . 2020כאן, בתמצית. זה לגבי הדוח של שנת 

. בדיוק שנה אחרי זה. הדוח הזה עדיין לא 2021הוצג בנוסף לזה גם דוח רבעוני של דצמבר 

מבוקר. האמת שגם עוד לא מונה מבקר מטעם משרד הפנים. אבל אפשר לציין שהתקציב 

מיליון שקלים.  400שקלים. זה סכום זניח מתוך  60,000-הרגיל הסתיים באיזון. עודף של כ

מיליון שקלים.  52פיתוח מיליון שקלים. בקרן לעבודות  71-התב"רים, נותרה בהם יתרה של כ

 . פרמטרים שהם תקינים לחלוטין. שאלות? 2020די דומה לשנת  2021שנת 

 יו"ר הוועדה.    ארי:-צבי גוב

רק שני משפטים. הדברים ברורים, רק להזכיר את העובדה   ד"ר אהוד ויצמן:

ויקת של בצורה מאוד יפה. שמצביעה על תכנון מדויק ועבודה מד 2021, 4שסיימנו את רבעון 

העירייה. כי אחרת היינו יכולים להיות בגירעון לא פשוט. ותודה לכל מי שעשה ועסק בעניין 

 הזה. 

עוד מישהו שרוצה להתייחס? אוקיי. מעלה את זה לאישור? מי    ארי:-צבי גוב

 בעד? כולם. הלאה. 

 

 :1/54/15החלטה מס' 

ואת דו"ח  2020הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 

 . 2021לשנת  4רבעון 

 אלון, תודה רבה.   ד"ר אהוד ויצמן:

 תודה רבה לכם.   רו"ח אלון מררי:
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 הוא דן בשניהם?    ארי:-צבי גוב

 בדו"ח הכספי הוא דן. אין לך עוד משהו.   ד"ר אהוד ויצמן:

הוא אמר. יש עוד משהו עם הדוחות  2020-דו"ח כספי מבוקר ל   ארי:-צבי גוב

 הכספיים? 

 לא, עם הדוחות הכספיים סיימנו. עכשיו זה דוח ביקורת.   ד"ר אהוד ויצמן:

  סוגרים ישיבה ופותחים ישיבה.  יעל יצחק פור:

 

 

 

________________   _________________ 

 דוד שטרית              חיים מסינג         

 מנכ"ל העירייה           סגן ומ"מ רה"ע         


