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 06.10.2021 –מן המניין  שלא  שיבת מועצהי

 :על סדר היום

 דיון מיוחד בדו"ח ביקורת רו"ח חיצוני מטעם משרד הפנים לשנת   . 1

 2019  . 
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 דיון מיוחד בדו"ח ביקורת רו"ח חיצוני מטעם משרד הפנים לשנת   . 1

 2019 .   

 

על   : ראש העיר  נדון  אנחנו  שבה  נוספת  ישיבה  פותחים  אנחנו 

של   הכספי  דו"חות.  2019הדו"ח  של  שורה  כאן  יש   .

הגזבר  ד  התייחסות  כספי,  דו"ח  מבוקר,  כספי  ו"ח 

של   הדו"ח  לענייני  2019על  הוועדה  פרוטוקול   ,

ה  מיום  ועדת  17.3.2021-ביקורת  ופרוטוקול   ,

 הכספים.  

שאלות    יהיו  ואם  מילים,  מספר  יגיד  העירייה  גזבר 

העירייה   גזבר  תודה.  העירייה.  לגזבר  אותם  תפנו 

 בבקשה.  

לשנת    הדו"ח  צביקה דוידי:  פורמלי    2019הכספי  באופן  מוצג 

הוצג   שכבר  אחרי  ארכאי,  כמעט  כבר  הנושא  בלבד, 

לשנת   דו"ח  ורבעון    2020גם  ראשון  רבעון  דו"ח  וגם 

ל  אותו  2021-שני  סיימנו  שבעצם  אזכיר  רק  אני   .

של   הדו"ח    1,245,000בעודף  לעניין  כאן  עד   .₪

 .  2019הכספי של  

 שאלות?   ראש העיר: 

לפני  כן,   יעל סער:  קודם.  כמו  דבר  אותו  בדיוק  שעות    48זה 

של   דו"ח  לבוא    100קיבלנו  מאיתנו  מצפים  עמודים, 

אתם   זה.  עם  לעשות  מה  יודעת  לא  שאלות,  עם 

יופי.   ניירות,   מראים לנו חבילה של 

הכשרה    לי  אין  גם  זה,  את  לעשות  מה  יודעת  לא  אני 

להציג   יהיה  אפשר  אם  אשמח  אני  זה.  את  לקרוא 

בצור  זה  לדון  את  גם  ובטח  הבאה,  פעם  נורמלית  ה 




