
 

 
 5/2017  מס'מועצה  פרוטוקול

אשר התקיימה ביום              , 5/2017שלא מן המניין מס' מישיבת מועצת העיר 
בחדר הישיבות, בבניין , 19:00 בשעה,  13/12/17 - חתשע" כ"ה בכסלורביעי, 

 העירייה.

 ראש העיר - מר דוד  אבן צור נוכחים:

 מ"מ ראש העיר -  גב' שיראל בר  

 סגן ראש העיר - אמילובמר אדם 

 סגן ראש העיר -  מר אלי כהן  

 סגן ראש העיר -  מר ג'נו פלס  

 חבר מועצת העיר - מר אלכס פורטנוי  

 חבר מועצת העיר -  מר בנימין ינקל  

 חבר מועצת העיר - מורדי פיזיצקי עו"ד  

 חבר מועצת העיר - מר אורן איבגי  

 חבר מועצת העיר - - מר אלי גבאי  

  חבר מועצת העיר - מר שלומי קדוש  

 חברת מועצת העיר - גב' אורה מנחם  
   

 חבר מועצת העיר - עו"ד אלון סיסו נעדרו:
 חבר מועצת העיר - מר בנימין אברקי

 חברת מועצת העיר - גב' קלרה ריכטר
 

 מנכ"ל העירייה -  מר  יניב שנקר השתתפו:
 גזבר העירייה - מר שלמה הולנדר

 משרד רו"ח זיצר -  ענבירו"ח ניר 
 מהנדס העיר -   יובל ברנובמר   
 יועץ משפטי - עו"ד דקל קורש  
 מבקר העירייה -  רועי לוימר    
 דובר העירייה - נתי זילברמן מר  
 מנהלת לשכת מנכ"ל ומרכזת ישיבות  - גב' פנינה ביטון  

 המועצה                                                                      



 
 

 

 סדר  היום:
  

אישור דוחות ביקורת משרד הפנים: דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום   .1
 .                                                              2016ודו"ח מפורט לשנת  31/12/16

 
 

מקריא הסעיף הנ"ל בפני הנוכחים ומעביר את רשות  ראש העיר:
 הדיבור לרו"ח, ניר ענבי.

  
אני רוצה לתת הסבר לגבי הדו"ח השנתי המבוקר של  רו"ח ענבי:

, דו"ח שבוקר ע"י רו"ח שמינה משרד 2016העירייה לשנת 
 הפנים.

ברצוני להפנות לפרק ב המשקף את  –הדו"ח המפורט 
כפי שאתם  –הממצאים העיקריים שנמצאו בביקורת השנה 

רואים לא קיימים כלל ממצאים, או בשפת המבקר "לא 
 נמצאו ליקויים בשנת הדו"ח"!!

קיים צוות  –פרק ג  –לגבי תיקון ליקויים משנים קודמות 
לתיקון ליקויים כאשר חלק מהליקויים תוקנו, חלקם 

ל וקיימים ליקויים שהם למעשה נתונים בטיפו
 אינפורמטיביים.

 הדו"ח הכספי:
משקף יתרות הנכונות ליום  31/12/2016המאזן ליום 

 המאזן:
הדו"ח משקף איזון תקציבי (עודף תפעולי קטן) עם ירידה 

 בגרעון הנצבר.
 10,259 –בצד הנכסים היו לעירייה מזומנים בבנקים בסך 

 3,322 –אלפי ש"ח, הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו בסך של 
אלפי ש"ח שהם הכנסות שנתקבלו בעירייה לאחר יום 

אולם שייכות לתקופת הדו"ח,חייבים בסך של  31/12/2016
, השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות ₪אלפי  426 –

אלפי ש"ח, השקעות במימון קרנות  11,796 –פיתוח בסך 
ות המופיעות גם בנכסים וגם בהתחייבויות בסך מתוקצב

 אלפי ש"ח. 18,543 –של 
 –קרן בסך של כ  ₪אלפי  19,637-הגרעון הנצבר ליום המאזן

 לעומת הגירעון הנצבר בתחילת השנה. ₪מיליון  5.2
אלפי ש"ח, כמו  312 –גירעונות סופיים בתב"רים בסך של 

-בסך של כן קיימת יתרת גירעונות זמניים נטו בתב"רים 
 –אלפי ש"ח המורכבת מעודפים זמניים בסך של  2,929
אלפי ש"ח,  8,231 –אל מול גירעונות זמניים בסך של  5,302

 אלפי ש"ח. 67,224 -סה"כ אקטיב
 5,450 –בצד ההתחייבויות היו לעירייה משיכות יתר בסך 
 29,772 –אלפי ש"ח, התחייבויות לספקים וזכאים בסך של 

, ₪אלפי  1,003 –ות והכנסות מראש בסך אלפי ש"ח, פיקדונ
אלפי ש"ח, קרן פנסיה  8,787 –קרן לעבודות פיתוח בסך של 



אלפי ש"ח וקרנות מתוקצבות בסך  3,669תקציבית בסך של 
 אלפי ש"ח. 67,223אלפי ש"ח סה"כ פאסיב  18,543 –של 

 
 
 
 
 
 
 

אלפי  55,164 –עומס המלוות ליום המאזן הסתכם לסך של 
 .₪אלפי  88,744ים לסך של ש"ח, והחייב

 
דו"ח הכנסות והוצאות מצביע על עודף שנתי שהסתכם לסך 

 של 
 אלפי ש"ח . 101 –

משקף גירעונות זמניים אל  3התקציב הבלתי רגיל בטופס 
מול עודפים זמניים כאשר יש הרבה הכנסות ממשרדי 

 ממשלה שטרם נתקבלו.
ל, משקף את הפעילות המשולבת של התקציב הרגי 4טופס 

התקציב הבלתי רגיל והקרן לעבודות פיתוח ומצביע על 
 .₪אלפי  2,441 –גרעון בסך של 

 
מעבר לאמור לעיל מצורפים הביאורים והנספחים ואשמח 

 .לענות על כל שאלה בנושא
  
  

 אחד, מאשרים.-פה החלטה:
 

 

 

 

 

 

_________________       _______________ 
 דוד  אבן  צור              פנינה  ביטון    

 מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת המועצה                                         ראש  העיר
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