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 . 2020דו"ח כספי מבוקר לשנת   . 1

 

אנחנו   : ראש העיר  מועצה,  לישיבת  הזמנה  ישיבה,  פותחים 

בפניכם.   שמונח  המבוקר  הכספי  הדו"ח  על  מדברים 

 גזבר העירייה ייתן קצת כמה מילים בבקשה.  

דו"ח   צחי בן אדרת:  האגוז,  כקליפת  שנת    2020ממש  מזכיר  אני 

לסגו  צריכים  היינו  מאי  או ר  קורונה.  סוף  עד  תו 

וכך נעשה. אחר כך עבר למשרד הפנים, קיבלנו    2021

ריכוז   עיקריו.  את  אציג  ואני  לאחרונה.  אותו 

מיליון ₪,    474תקבולים ותשלומים מיסים ומענקים  

מקומיים   שירותים    15.6שירותים   ,₪ מיליון 

בעמוד   אני  שירותים    6ממלכתיים  הכל  סך  לדו"ח, 

ס   338ממלכתיים    .₪ הכנסות  הכ ך  מיליון    884.5ל 

הוצאות   וכלליות  הנהלת   .₪ ₪.    61מיליון  מיליון 

מקומיים   שירותים    148שירותים   .₪ מיליון 

תשלומים    524ממלכתיים   הכל  סך   .₪   883מיליון 

תקבולים   סך   .₪ סך    884.5מיליון   ,₪ מיליון 

הדו"ח    883תשלומים   בשנת  עודף   .₪   1.4מיליון 

 מיליון ₪. עד כאן.  

 ות?  אל ש   יש  ראש העיר: 

 מיליון ₪ בבורסה?    2כן. איך הפסדנו   יעל סער: 

 מה?   ראש העיר: 

 מיליון ₪.    2זה מה שכתוב. הפסד בניירות ערך   יעל סער: 

 תפני אותי בבקשה.   צחי בן אדרת: 

לא    17במספור    16עמוד   יעל סער:  תשלומים  הנה  בקובץ. 

ערך   מניירות  הפסד  לפני    2רגילים,  שורה   .₪ מיליון 
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 אחרונה.  

תיקי   בן אדרת: י  צח  כל  הפסדים.  היו  קורונה  בשנת  מדובר  נכון, 

ניירות הערך הוא מאוד   ירדו. אגב תיק  ניירות הערך 

 מדוד, ומאוד שמרני.  

או   יעל סער:  תיאורטי  הפסד  זה  הפסד  פה  רושמים  שאתם 

 מעשי? מכרנו מימשנו?  

 כן, זה הפסד אמיתי.   צחי בן אדרת: 

ל  יעל סער:  ולא  למכור  הוחלט  שואלת  ות חכ למה  אני   ?

 ברצינות, כי כל מי שחיכה השוק תיקן.  

הייתי   צחי בן אדרת:  לא  אני  קטן,  מאוד  מימוש  על  שם  מדובר 

בשנת   השיקולים  היו  מה  יודע  לא  אני  אז  הזו,  בשנה 

 . אבל סביר להניח שגם אני הייתי מוכר חלק.  2020

אנחנו   יעל סער:  שלי,  השנייה  השאלה  בעצם  וזאת  הבנתי. 

פה   שנת  ו" בד דנים  שהסתיימה  אחרי  ורבע  שנה  ח 

קצת   דו"חות  להביא  מצליחים  לא  אנחנו  למה  המס. 

 יותר מהר למועצה?  

דו"ח   צחי בן אדרת:  הדברים,  בתחילת  הוראות    2020הסברתי  לפי 

מאי   סוף  עד  להגיש  יכולנו  הפנים  וכך    2021משרד 

כבר   וזה  הפנים  למשרד  עובר  זה  מכן  לאחר  עשינו. 

 הקצב שלו.  

הפנים   : יעל סער  למשרד  לוקח  אומרת  לעבור    8זאת  חודשים 

 על דו"ח?  

 אכן.   צחי בן אדרת: 

שגם   יעל סער:  וכמו  לפני,  גם  אותו  לראות  שמחה  הייתי  אני 

קשה   זה  אישית  לי  הקודמות,  בפעמים  אמרתי 

האלה   הדו"חות  את  שולחים  מראש    48שאתם  שעות 

נושאים   זה  לדיון,  מוכנים  להגיע  מאיתנו  ומצפים 
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ד   שהם  לא  זה  של  לא,  קובץ  לקרוא  סטנדרטי    40בר 

אלינו   מועבר  היה  זה  אם  שמחים  היינו  עמודים. 

טוב   יותר  להתכונן  שנוכל  כדי  לפני,  ימים  כמה 

 לישיבה.  

לכם   ראש העיר:  ישלחו  לשלוח  אפשר  אם  החוק,  לפי  עובדים 

איזו   ותביני  החומר  כל  על  שתעברי  מקווה  אני  לפני. 

פה.  נעשתה  וטובה  יפה  זה    עבודה  את  לאשר  אפשר 

 פה אחד?  

זה   צחי בן אדרת:  להציג,  רק  לדעתי  העיר,  ראש  לאשר  צריך  לא 

 הצגה.  

 תודה רבה.   ראש העיר: 

חודשיים   יעל סער:  בינואר,  שהתקבל  קובץ  זה  אבל  לדיון,  זה 

 עברו.  

 טוב.   ראש העיר: 

קשור   יעל סער:  לא  זה  רפי  אבל  זה.  את  לנו  לשלוח  יכולתם 

 -לחוק 

   -י אגיד לך משהו אנ  ראש העיר: 

ל  יעל סער:     -שעות   48-זה לא קשור 

   -ולפני שאנחנו סוגרים את הישיבה, כי  ראש העיר: 

 ... שנשאל את משרד הפנים.   דני הרוש: 

לך   ראש העיר:  אגיד  אני  אז  מהמקום,  דקה  להגיד  רוצה  פינחס 

חושב   אני  בצורה.  באמת  משהו  לך  אגיד  אני  משהו. 

ו  עובדות  כל  את  להעריך  העירייה  שצריך  עובדי 

   -שעובדים כל כך קשה, משקיעים מזמנם 

   -אני רוצה להעריך אותם  יעל סער: 

.   ראש העיר:   את לא תפריעי לי

   -אני רוצה להעריך אותם ולקרוא מה שהם כתבו  יעל סער: 
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   -את לא  ראש העיר: 

 אני לא יכולה כי אין זמן.   יעל סער: 

ב  ראש העיר:  יעל  תפריעי,  לא  את  תפריעי.  לא  לא  את  זה  אמת 

   -מכובד 

אתה   יעל סער:  כי  להפריע,  לא  או  להפריע  לי  תגיד  לא  אתה 

   -אומר לי שאני לא מעריכה 

 לא מכובד.   ראש העיר: 

   -אני האדם היחיד שיושב לקרוא את הדברים האלה  יעל סער: 

 לא נראה ככה.   ראש העיר: 

 ומה לעשות.   יעל סער: 

 לא נראה ככה.   ראש העיר: 

 פיקה.  אני לא מס  יעל סער: 

כזה.   ראש העיר:  דבר  שמעתי  לא  אני  תודה.  אחת  פעם  תגידי  אז 

 כן, פינחס יש לך דקה.  

גינה   פינחס כהנא:  חנוכת  כמו  רבים  אירועים  מארגנת  העירייה 

הוקרות   נינג'ה,  מתקני  הקמת  סיום  חדשה, 

שואה,   ניצולי  לחיילים,  הוקרה  אירועי  לעובדים, 

פתיח  תאומה,  עיר  ביקורי  אומנים,  תערוכה  נשים,  ת 

ועוד.   רחוב  משלט  לוט  הסרת  עירונית,  בגלריה 

בנושא,   לטפל  שאמור  למי  מסודרות  פניות  למרות 

   -חברי המועצה לא מוזמנים בצורה מסודרת 

 לא נכון.   ראש העיר: 

העיר   פינחס כהנא:  מועצת  חברי  העירייה.  לאירועי  ועקבית 

בנטל   שנושאים  אלו  הם  בהתנדבות,  הפועלים 

אלו   הם  שמקדמות  הציבורי,  בוועדות  שיושבים 

עם   קשר  תכנון,  תקצוב  מיוזמה,  פרויקטים  הקמת 

יכול   לא  ועוד.  הנושאיות  בוועדות  פעילות  הציבור, 
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לא   המועצה  שחברי  היום  שזה  כפי  מצב  להיות 

באירועים   מדובר  האירועים.  לרוב  מוזמנים 

חברי   כסף  גובה  שהעירייה  באירועים  וגם  חינמיים, 

אב  לשלם,  צריכים  הליך  המועצה  להיות  צריך  ל 

וסגנו   העיר  ראש  הנוכחות.  הסדרת  של  מכבד 

אירועים   הופכים  לאירועים,  לבד  כמעט  המופיעים 

לא   שהם  ברור  כאשר  פוליטיים,  לאירועים  אלו 

והפעילות   הביאו את הכסף מביתם, הם לא היוזמים 

חברי   משותפת.  היא  לביצוע  שמגיעים  עד 

את   לשרת  שמתנדבים  ואופוזיציה  הקואליציה 

את   מכבדת  גם  המועצה  חברי  נוכחות  הציבור. 

הנושא.   את  להסדיר  שחייבים  חושב  אני  האירוע. 

 תודה.  

אני   ראש העיר:  מאוד.  חבל  שאמרת?  למה  מאמין  באמת  אתה 

שנים   מאוד  להרבה  בניגוד  המועצה  שחברי  חושב 

האירועים   כל  האירועים,  לכל  מוזמנים  אחורה 

ל  להגיע  יכולים  אתם  מקום.  בכל  כל  מפורסמים 

מסודרות,   הזמנות  יוצאות  רוצים.  שאתם  אירוע 

שקיבלתם   העירייה  עובדי  של  שהיה  האירוע  כולל 

 הזמנה כלאחר כבוד, תודה רבה הישיבה נעולה.  

 לא מוזמנים.   פינחס כהנא: 
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