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 201911.9.מיום  19/14פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מספר 

 
עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו אייאיו, יוסף סויד,  נוכחים:

שלמה זלמן  עוזי אהרון, עופר בוזי,, יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, ניסים ארביב
 .סויונוב

 
 ז'אנה כהן, ליאור אגאי, ליאת מועלם, ציון גזלה.  חסרים:

 
יועצת משפטית,  –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  – אליהו אהרוני מוזמנים:

 –דלילה אשכנזי מבקר העירייה,  –גזבר העירייה, רמי בן סעדון  –רו"ח גיל גבריאל 
מרכזת ישיבות  –יועץ לראש העיר, מלכה מיכאלי  –יואל לוי מנהלת אגף החינוך, 

 מועצה. 
 

 על סדר היום:
 
 .2018דוח כספי מבוקר  .1
 . 2018דוח כספי מפורט  .2

 
 

 18:57הישיבה נפתחה בשעה 
 

 . 2018דוח כספי מבוקר  – 1סעיף 
 

 ראש העירייה:
 אני פותחת את הישיבה. 

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

יש  2018אני רוצה לתת מספר דגשים עיקריים בדוח. לגבי מזומנים והשקעות, סוף שנת 
 . 2017מלש"ח בסוף  55מלש"ח לעומת  124לנו בקופה 

 
היה גידול משמעותי  2018מלש"ח. במהלך שנת  200היום אנו עומדים על סדר גודל של 

 מלש"ח בגין הביצוע.  83אנו שילמנו סך של  2018במהלך שנת  .בפרויקטים ובביצועם
 עומס מלוות: 

מלש"ח ביחס למחזור הכנסות  36הינו סך של  2018היקף ההתחייבויות לבנקים לסוף 
שהינו אחוז נמוך של עומס מלוות בכל קנה  12%מלש"ח. הנ"ל מהווה  297בפועל של 

 מידה בהשוואה לערים אחרות. 
ת ושל הלוואות שהינן בריבימוקדם  ןאנו שוקלים כעת, לקראת סוף השנה, לבצע פירעו

 אינן אטרקטיביות. שיחסית  ותגבוה
 

 רווח והפסד:
 3.6של  ןמלש"ח והשנה הסתיימה בגירעו 297עמד על  2018היקף ההכנסות בשנת 

 מלש"ח שנה קודמת.  8.6מלש"ח לעומת 
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אלש"ח. האיזון  100-נכון לסוף הרבעון השני מאוזנת וביתרת עודף של כ 2019שנת 
הינו הליך נדרש ומתחייב, שיקנה לנו הגדרה של רשות יציבה ואיתנה ותוך  לאורך הזמן

כך חופש פעולה וגמישות בהתנהלות השוטפת. בגדול, זה פחות פניות ואישורים למשרד 
 הפנים ויותר אישורים פנימיים שלנו. 

 
אחוז הגביה מפיגורים נמוך משנה קודמת וזאת  – 2018לגבי הכנסות מארנונה בשנת 

 סדר שנחתם ולא מומש בפועל, השיקים בגין הסדר זה חזרו. בשל ה
 . 90%אחוז הגביה בשוטף הינו מעל 

 
 ראש העירייה:

 . 2018דוח כספי מפורט  – 2סעיף 
 הדוח המפורט מבוצע על ידי רואה החשבון החיצוני.

  
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 וגם לשנים קודמות.  2018-לגבי הדוח המפורט, הוא כולל התייחסות גם ל
הדוח המפורט כמו גם הדוח הכספי המבוקר נערך על ידי רואה חשבון חיצוני מטעם 
 משרד הפנים והוא מפרט את הליקויים שעלו בביקורת או את הדברים הטעונים תיקון. 

ה לתיקון ליקויים ונעביר רשימה ועדת הביקורת שהתכנסה ודנה בדוח. אנו נכנס ועד
למשרד הפנים למנהלת אגף  7.10.19-מפורטת ומהתייחסות לכל סעיף וסעיף עד ל

 הביקורת ברשויות והתייחסות. 
 

 עוזי אהרון:
איך  –בנוגע לדוח המפורט, לגבי סעיף של התקשרויות עם יועצים משפטיים חיצוניים 

בניגוד לנוהל העסקת יועצים קורה יועצת משפטית שומרת הסף הראשית פועלת 
לדוח המפורט,   17. אני מפנה לעמוד 5-17-ו 8-16משפטיים חיצוניים, חוזר מנכ"ל 

כאשר הועסקו יועצים משפטיים חיצוניים באמצעות ועדת התקשרויות בפטור ממכרז 
ללא קביעת נוהל ואמות מידה לפיהן תיקבע ההצעה הזוכה, איך הדבר מתיישב עם 

של משרד הפנים. בנוסף שני יועצים משפטיים הועסקו מבלי לחתום  ההוראות הברורות
על הסכם ואיך לא הופקו לקחים כאשר התרעתי בישיבת מועצה, כאשר עבדתי עם 

, וטענתי כי 6, עמוד 27.12.16מיום  86משכורת ולא עשיתי כלום, ישיבת מועצה מספר 
ם סוללת עורכי דין תקציב המחלקה המשפטית גודל כמו נרות חנוכה, כאשר מעסיקי

חיצוניים, בו בזמן שהיועצים המשפטיים במחלקה, עובדי העירייה, אמורים לבצע את 
אותן עבודות והינה היום קיבלנו את התוצאה, כאשר הביקורת של משרד הפנים מעידה 

 על כשלים חמורים בקבלת העובדים החיצוניים. 
פורסם, בין היתר גם הביקורת  בנוסף, יש לשאול כיצד נבחרו אותם עובדים, האם הדבר

יום מיום קבלת החלטה על בחירת היועצים  15מעידה כי לא פורסם באינטרנט אחרי 
המשפטיים, דבר המעיד על חוסר שקיפות ועל כן אני מבקש כי ראש העיר תיתן את 

 דעתה על אותם מחדלים כפי שצוינו בביקורת. 
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
יב את התשובה שנתנו לביקורת של משרד הפנים. התשובה התקבלה ואני אני אש

לפרוטוקול, שככל הנראה לא הגיעה לעו"ד אהרון והיא תצורף  האקרא אות
 לפרוטוקול.
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 יחיאל מושייב:

 איך מסתדר מה שכתוב בדוח למה שיועמ"ש אמרה?
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 , אבל יש תשובות שליהסופי שלי לא נכנסות לדוח גובותרגילים שהתאני יודעת שאתם 

 . שניתנו למבקר משרד הפנים שערך את הביקורת
 ראש העירייה:

הדוח עובר תיקון ליקויים ובדיון על תיקון הליקויים תצורף התגובה בשלמותה. 
 ההערה שלך נכונה, גם המבקר לוקח רק חלק מהתשובות ולא מצרף הכל. 

 
 ארביב:ניסים 

 בעת הביקורת הסעיפים שנדגמו ומועלים בביקורת, האם היו ליקויים או לא?
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
לא היו ליקויים. לא תמיד המבקר, מהמסמכים שהוא רואה, מבין ויודע. כשהוא מעלה 

 את הביקורת אני עונה תשובה. 
 

 ניסים ארביב:
 פרסם? הוא לא פונה אליך לפני שהוא מ

 
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 לא תמיד. 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
הדוח הכספי והדוח המפורט נערכים בלוחות זמנים מאוד צפופים, הם צריכים לסיים 
את העבודה ולהעביר למעיין מטעם משרד הפנים ולכן, לא תמיד התשובות שאנחנו 

 7.10.19-וסף, שזה ההתייחסות שלנו לאותו דוח. עד השולחים מוכנסים. יש מקצה נ
 נגיש התייחסות מלאה. 

 
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

העירייה שלנו והמחלקה המשפטית הן באמת בין הרשויות הראשונות שהקימו את 
המאגר של היועצים המשפטיים והיועצים הכלליים, אתם מוזמנים אלי לראות איך 

כמה סדר יש בו ואיזה משרדים טובים בכל תחום מצויים בתוך המאגר  הוקם המאגר,
 והעבודה מתבצעת בצורה מאוד מאוד מסודרת ומוקפדת.  

 
 ניסים ארביב:

 האם נכון להיום ניתן לראות את כל ההתקשרויות כפי שנדרש על פי חוק?
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 חד משמעית כן. 

 
 ניסים ארביב:

 , שלאחריה יהיו גם ריג'קטים, האם זה מגיע אלינו? 7.10.19-גיל, אתה מגיש תיקון עד ה
 

 ראש העירייה:
 אני לא חושבת. 
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 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

' כולל, 17ולשנים עד  2018דוחות. אמרתי שההתייחסות היא בנפרד לשנת ב נרשםזה 
 בגדול כל שנה יש התייחסות אחורה כולל התייחסות לעירייה. 

 
 מבקר העירייה: –מר רמי בן סעדון 

בגוף דוח הביקורת של רואה חשבון מטעם משרד הפנים ישנו פירוט למעקב תיקון 
 לה, הליקוי ומצד שמאל הסטטוס שלו. ליקויים משנים קודמות וזה מופיע כטב

 
 

 ראש העירייה:
זה מעקב אחר תיקון ליקויים של הדוח הקודם. ואם אתה שואל איך זה יהיה,  9עמוד 

בשנה הבאה תהיה טבלה שמתייחסת לדוח הזה לעניין התשובות ששלומית תיתן 
 ושארנונה תיתן, נראה את זה שנה לאחר מכן. 

 
 מבקר העירייה: –מר רמי בן סעדון 

ולגבי דוח מבקר העירייה, פקודת העיריות בסעיף צוות תיקון ליקויים מפרט את אופן 
עבודת צוות תיקון ליקויים ואת חובת הצוות לדווח על תיקון הליקויים, למבקר 
העירייה  ולועדה לענייני ביקורת ובמסגרת כך הועדה לענייני ביקורת מקבלת סטטוס 

 תיקון ליקויים. 
 

 זי אהרון עזב את הישיבה. עו
 

 ניסים ארביב:
. )מקריא את הסעיף(. 9לפרק ג' מעקב אחר תיקון ליקויים, עמוד  6אני מפנה לסעיף 

 איפה אנחנו עומדים עם זה?
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
כפי שהזכרתי, היה לנו הסדר שחתמנו עליו, הסדר מאוד גדול של אחד החייבים מתוך 

ש"ח הללו. חתמנו על הסכם, קיבלנו שיקים בפועל והשיקים חזרו. מל 50-60-ה
 הליך משפטי מולם. ל מתכנסיםמבחינתנו אנחנו 

אחד החייבים האחרים, נושא של חקירה כלכלית שמתקיימת ואחריה גם אנחנו נחליט 
מה אנחנו עושים והחייב השלישי לפני פתיחת תיק הוצל"פ. אני מאמין ששלושת 

 החייבים הללו ברבעון הקרוב נקדם הליך של אכיפה קצת יותר משמעותית מולם. 
 

 יחיאל מושייב:
 . האם זה תוקן? 10אני מפנה לסעיף 

 
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

לא היו עד לאחרונה הקצאות כי לא הייתה פרוגרמה מאושרת לצרכי ציבור. רק כעת, 
 לאחר שאושרה הפרוגרמה החלה ועדת ההקצאות להתכנס. 

 
 ניסים ארביב:

 נו, זה לא קיים. צאאם לא הק
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 



 6מתוך  6עמוד 

 

 אושרו בעברוכל שנה אני עונה אותו דבר נשאלת את אותה השאלה כל שנה אני 
ורק עכשיו, אחרי שהפרוגרמה  19.6.16-תבחינים להקצאה והמועצה אישרה את זה ב

אושרה והתבחינים אושרו, הועדה החלה להתכנס ולהסדיר את ההקצאות וברגע 
פר הקצאות והכל יהיה שקוף ופתוח ואז יהיה שתחלנה להיות הקצאות, כמובן שיהיה ס

 כתוב "תוקן". 
 

 יחיאל מושייב:
 . 5אני מבקש התייחסות לגבי סעיף 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

. מתוך חובותיהם של 1,041,000-ל 1,227,000-יש ירידה מ 2018ברמה המספרית, בשנת 
ם ממתינים חייבים שחובותיהם הובאו לועדת הנחות וה 4עובדי העירייה, ישנם  11

במשרד הפנים למחיקה. כנגד שני חייבים מבוצעים הליכי אכיפה, נגד חייב אחד לא 
חייבים ברשימה נמצאים כינוס נכסים ולכן פועלים  2ניתן לבצע הליכי אכיפה. בנוסף, 

 מוקדם רק לגבי חובות שנוצרו לאחר הכינוס. 
 

 יחיאל מושייב:
לעזרה, אז תואילו בטובכם להביא ממה שהקראת, מדובר בעובדי עירייה שזקוקים 

 אותם לועדת הנחות. 
 

 ראש העירייה:
 קיבלת מענה מפורט מהגזבר. 

 
 אני נועלת את הישיבה. 
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                   __________________                                              _________________ 

 ליאת שוחט, עו"ד                                                             מלכה מיכאלי              

 ראש העירייה                                                         מרכזת ישיבות מועצה             


