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 .החברה הכלכליתדי במשר 2017לשנת  2ישיבת ועדת הכספים מספר התקיימה   20.11.17בתאריך  
 נחמן, ישראלה רוזן ומיטל יצחקי.-השתתפו: יעל חן

 נעדרו: יחזקאל יחזקאל וירון חדוות.
  נכחו: רו"ח יעקב זיצר, רונה בן עטר ובני סעד.

 
 :סדר יום לישיבהלהלן 

 
 .2017שנתי לשנת חצי ההצגת הדוח  .1

 .2018תקציב החברה לשנת תוכנית עבודה ואישור  .2

 
להלןפירוטלסדרהיום:

 
 :2017חצי שנתי לשנת  דוח כספי .1

 
 להלן עיקרי הסקירה:. 2017רו"ח יעקב זיצר סקר את הדוח הכספי של החברה הכלכלית למחצית שנת  
 

ע"פ מאזן החברה, קיים גידול ניכר במזומנים ושווי מזומנים של החברה, לעומת ירידה ניכרת  .1.1
הסיבה היא שהחברה סיימה את עבודות הפיתוח, שלב א',  בפעילות שעיקרה במקב"ת ינוב.

בפרויקט, והמתינה להתקדמות הבנייה של היזמים. במקביל, עקב הגשת בקשות להיתרי בנייה 
 שילמו היזמים לחברה תשלומי אגרות והיטלים.

עובדים.  3באמצעות מתן שירותים: החברה נותנת שירותי מיחשוב ותחזוקה לעיריית כפר יונה  .1.2
 ישראלה רוזן ביקשה שהחכ"ל תיזום פנייה לעירייה להוציא את נושא המיחשוב מהחברה.

, יבדקו באמצעות יועץ מצאים בחשבון בנק יעודי של העירייה, הנהפרויקטמזומנים: מומלץ שכספי  .1.3
 השקעות בלתי תלוי.

 אש"ח. 131 -הרווח החצי שנתי של החברה הסתכם ב .1.4
 

 :החלטה .1.5
 .2017הדוח החצי שנתי לשנת ועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור 

 

 :2018תוכנית עבודה ותקציב לשנת  .2
 

 : תוכנית עבודה .2.1
בני סעד סקר את תוכנית העבודה המצ"ב. יש להוסיף לתוכנית את שיווק בית נבולסי ופרויקטי 

הושם דגש על נושא הביקורת, שבהחלטה משותפת עם מבקרת  .להתבצע צפוייםהשיווק אחרים 
 העירייה סוכם, שהחכ"ל תתקצב ביקורת שנתית שתבוצע ע"י מבקר חיצוני ע"פ הכוונת המבקרת.

 

 :2018תקציב  .2.2
 .2018את תקציב החברה לשנת  רונה בן עטר סקרה

 אש"ח. 39עם רווח צפוי של  ₪מיליון  49.25 -תקציב החברה מסתכם ב .2.2.1

עיקר השינוי נובע מגידול ניכר בביצוע של עבודות בנייה עבור העירייה )גנ"י, בי"ס, אולם  .2.2.2
 ספורט ומתחם לוגיסטי(.
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מלש"ח לצורך תכנון תשתיות, ומקב"ת ינוב  2 -איזור התעשיה תוקצב בביצוע שכונות חדשות:  .2.2.3
 מלש"ח לצורך  עבודות ברצועה הצפונית ובשצ"פים. 14 -ב

 יש לבדוק שוב את תקציב השכר. .2.2.4
 

 :החלטה .2.2.5
לאחר תיקון  2018תוכנית העבודה והתקציב לשנת  ועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור

 ההערות לעיל.
 
 
 
 
 

בברכה,  

  
בניסעד
מנכ"להחברההכלכלית
 כפריונה

 
 
 
 
 

 



