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נוכחים :אפי גוטמן ,ימית קרקוקלי ,ליאור אגאי ,ז'אנה כהן.
חסרים :אילה ברטה.
מוזמנים :עופר תודר – מנכ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה ,רו"ח
גיל גבריאל – גזבר העירייה ,רמי בן סעדון – מבקר העירייה ,אפרת סקעת.
על סדר היום:
 ./כיול תקציב
 .6שינוי שמות מורשה חתימה בחשבונות בתי הספר
הישיבה נפתחה בשעה /2:66
סעיף  – /כיול תקציב:
אפי גוטמן:
לפני שנתחיל לדון בבקשה לכיול תקציב ,אני מבקש לדעת מה המצב הכספי של העירייה
כיום .ביקשתי את הדוחות המבוקרים של רבעון ראשון ושל רבעון שני .מעבר לכך שביקשתי
את הדוחות המבוקרים של שנת  8102אשר טרם התקבלו ולכן אין לנו את הבסיס לדון היום
בשום חומר עד אשר יוגשו כל הדוחות המבוקרים שהיו אמורים להיות מוגשים ,הדוח
לרבעון ראשון היה צריך להיות מוגש עד אמצע חודש אפריל והדוח החציוני היה צריך להיות
מוגש עד אמצע יולי ולמרות בקשות חוזרות ונישנו ת שלי במיילים מהמנכ"ל ומהגזבר ,לא
התקבלו הדוחות ,אז אני מבקש קודם כל לדעת מה המצב הכספי של העירייה לשנת 8102
ומה לשנת .8102
עו"ד שלומית שפינדל הצטרפה לישיבה

רו"ח גיל גבריאל:
זו ועדת כספים שאמורה לדון בכיול .הדוחות השנתיים הגיעו באזור ה 01.2-אלינו ,אנחנו
נקיים ישיבה במועצה הקרובה ונאשר את הדוחות השנתיים.
אפי גוטמן:
מה המצב השנתי?

רמי בן סעדון הצטרף לישיבה

רו"ח גיל גבריאל:
זה לא רלוונטי לצורך הדיון .אני אפיץ את זה ותהיה ישיבה מסודרת .הדוח של הרבעון
הראשון הושלם ,הדוח של הרבעון השני לא יכול להיות מוכן בלוחות זמנים שאתה ציינת,
(יולי .)8102

אפי גוטמן:
כל כמה זמן צריך לקבל את הדוחות?
אפרת סקעת:
עד .60.2
אפי גוטמן:
למה לא הגשתם אותו במועד ,למרות בקשות נישנות וחוזרות במייל?
ימית קרקוקלי:
אפי ,זה לא רלוונטי .אם אתה לא מתכוון לדון בדוח ,פעם הבאה תודיע לי ,השארתי שני
ילדים בבית כדי להגיע לישיבה.
אפי גוטמן:
פעם שלישית שאני שואל ,למה לא קיבלתי את הדוח בזמן?
רו"ח גיל גבריאל:
היתה החלטת מועצה שאמרה לקחת את הכספים של הסגנים ונתעל אותו לטובת קייטנות
ואת היתרה נשים ברווחה ואת זה אני רוצה ליישם .בנוסף ,היו עוד מספר סעיפים .כל זה
לא קשור לתוצאות של הדוחות.
מר אפי גוטמן:
אני שואל שוב ,למה לא קיבלנו את הדוחות?
עופר תודר הצטרף לישיבה
רו"ח גיל גבריאל:
בישיבה הקרובה אתה תקבל את זה.
מר אפי גוטמן:
אני מפנה את השאלה גם אליך ,עופר וגם ליועצת המשפטית .את הדוח הרבעוני הראשון
היינו צריכים לקבל עד ה 61.1-ואני מבקש לדעת למה לא קיבלתי אותו למרות פניות
חוזרות ונישנות במייל.
רו"ח גיל גבריאל:
אני השבתי שישיבת המועצה הקרובה נדון גם בדוח השנתי לשנת  8102וגם בדוח הרבעון
הראשון של .8102
עופר תודר:
הדוח יכנס לישיבת המועצה הבאה.

אפי גוטמן:
מה 2.2-יש אותו ,יכולתם להגיש לחברי המועצה ויכולנו לדון היום בו .אני רוצה לדעת את
המספר של הדוח לשנת  8102עכשיו לפרוטוקול.
רו"ח גיל גבריאל:
אני לא אגיד אותו עד שלא נקיים דיון על הדוח השנתי והדוח הרבעוני הראשון.
אפי גוטמן:
אפשר לדעת למה לא קיבלתי אותו? א ני שואל אותך בתור יו"ר ועדת כספים למה לא
הגשת לי את הדוח .שלומית ,הוא היה צריך להגיש את הדוח הרבעוני עד ?61.1
עו"ד שלומית שפינדל:
רבעוני צריך להגיש פעם בשלושה חודשים.
אפי גוטמן:
ולמה לא קיבלנו אותו?
עופר תודר:
אני מציע שנתקדם.
אפי גוטמן:
עד שאני לא אקבל תשובה אני לא אמשיך.
ימית קרקוקלי:
במאי עוד היית סגן ,אם זה היה כל כך חשוב לך ,יכולת לבקש אותו.
רו"ח גיל גבריאל:
אין לי תשובה טובה לתת לך.
אפי גוטמן:
לגבי הכיול ,אני מבקש לראות את כל יתרות הסעיפים ואת הביצועים שלהם.
רו"ח גיל גבריאל:
זה לא יהיה עכשיו .למה לא ביקשת את זה קודם? הייתי מכין.
אפי גוטמן:
אתה לא יודע שאתה צריך להביא איתך חומר?
רו"ח גיל גבריאל:
אני יודע בדיוק מה אני צריך להביא .עכשיו אתה רוצה את הביצועים ,זה תקדים .לא
יכולת לבקש את זה לפני  01ימים?
ימית קרקוקלי:
אפי ,אתה יכול לשחק משחקים עד הילדים שלי ,עזבתי שני ילדים בבית בגלל שאתה משחק
משחקים .יכולת להגיד שאתה לא מתכוון לדון ,לא הייתי מגיעה ומשאירה ילדים חולים.

אפי גוטמן:
אני רוצה לוודא שתקציבים שאתה מעביר אליהם כסף ,שהם לא היו בגרעון .אתה מצהיר
שלא השתמשתם בכספים?
אפרת סקעת:
יש כאן סעיפים שאנחנו רוצים להוריד אותם.
רו"ח גיל גבריאל:
את שורה  0ושורה .81
אפי גוטמן:
מתי אתה מתחייב להעביר את הדוחות כדי לזמן ישיבה?
רו"ח גיל גבריאל:
ברגע שתהיה ישיבה.
אפי גוטמן:
אני מזמן ישיבה לעוד  01ימים ,אתה מוציא את זה?
רו"ח גיל גבריאל:
אני אבדוק את זה עם ראש העיר ועם היועמ"ש.
ז'אנה כהן הצטרפה לישיבה בשעה /2:67
אפי גוטמן:
תזומן ישיבת ועדת כספים ליום  06.1וכל החומרים הנלווים יועברו לבתי חברי הועדה בנוגע
לדוחות הכספיים של שנת  8102ורבעון ראשון של  8102ורבעון שני .8102
ימית קרקוקלי:
אני לא יכולה להיות ב ,06.1-יש לי בחינה.
ראש העירייה נכנסה ,אפי פינה את מקומו ולא התקבלה החלטה.
הישיבה ננעלה בשעה /8:11

___________________
אפי גוטמן
יו"ר וועדת כספים

