
 
 

 /חשון/תשפ"בו'         
            12/10/2021 

   
 60מס' מועצה מיוחדת פרוטוקול ישיבת 

 202110.12.שנערכה בתאריך 

 שושי כחלון כידור, ראש העירייה נוכחים:

 שי רומנו, סגן ומ"מ ראש העירייה 

 סגן ראש העירייהבליטנטל, רם  

 יגאל אשרם, חבר מועצת העירייה 

 עמית אזולאי, חבר מועצת העירייה 

 עומרי פרבר, חבר מועצת העירייה 

 גד רבינא, חבר מועצת העירייה 

 בראון, חבר מועצת העירייה  יצחק 

  

  צבי ימין, חבר מועצת העירייה חסרים:

  מעיין חג'ג', סגנית ראש העירייה 

 טייב, חבר מועצת העירייה אלברט 

 , חבר מועצת העירייהדב איציק 

 משה בוארון, חבר מועצת העירייה 

 

 ששי מגידו, מנכ"ל העירייה משתתפים:

 אסנת טל, ע. מנכ"ל העירייה 

 עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש העירייה 

 ענבל דרור היימן, גזברית העירייה  

 נאור דוידי, סגן גזברית העירייה 

 רו"ח ניר ענבי, משרד רו"ח זיצר 

 על סדר היום:
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 פרוטוקול

, לא לפני שנרים כוסית להולדת בת 60אנחנו עוברים לישיבה מספר  :שושי כחלון כידור

  נוספת לעיר כפר יונה. 

 )מדברים יחד(

דיון  , בסדר?60טוב חברים, אנחנו מתחילים מליאה מיוחדת מספר  ששי מגידו:

 . 2019דוחות כספיים מבוקרים, לסוף דצמבר בדו"ח הביקורת המפורט ב

דיון בדו"ח הביקורת המפורט ודוחות כספיים מבוקרים ליום . 1
31.12.2019 

 , 2021אנחנו היום בסוף  טוב, שלום לכולם. ניר ענבי:

ביקורת וגם רגע, אני כן רוצה להגיד שהדוחות האלה נדונו, גם בוועדת  ענבל דרור היימן: 

 כספים.  תבוועד

שלום לכולם. משרד הפנים יצא מאוחר לביקורת, גם השנה הוא יצא  ניר ענבי:

רק לפני מספר בביקורת, בגלל זה כל העיכוב. אנחנו קיבלנו את הדוחות 

חודשים, חודשיים או שלושה, משהו כזה, דנה על זה ועדת הביקורת. 

 הדוחות הכספיים, רגע נו איציק, תן לי,

 אני לא מדבר, אני רק בשפת סימנים. יציק בראון:א

. בגדול 2019, 4הדוחות האלה משקפים את מה שהצגנו פה ברבעון  ניר ענבי:

אלפי ש"ח. מי שזוכר באותה שנה  889העירייה סיימה עם גירעון של 

שלושת הנתונים המרכזיים בדו"ח, זה מיליון עלויות פרישה.  2שילמנו 

מיליון עלויות  2-. להזכירכם שילמנו כ889שסיימנו בגירעון השוטף 

מיליון.  6-פרישה באותה שנה להרבה בכירים שעזבו. הגירעון נצבע כ

מיליון על תקציב של  45מיליון. סך הכל הדו"ח  45-עומס המלוות כ

דו"ח הביקורת, נדון בוועדת  מיליון. זהו, גם 160כן,  160-ביצוע שקרוב ל

 ביקורת, יש מעט מאוד הערות. זהו, אם יש שאלות.
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מיליון שקל הלוואות, על תב"רים שאושרו,  20מה לעשות שצריך לקחת  :שושי כחלון כידור

שלא ממקורות קרנות הפיתוח של העירייה, וצריך להחזיר את זה 

 לחברה הכלכלית. 

 בסדר גמור.  איציק בראון:

 אוקיי. לא, אתה יודע, אני אגיד משהו גם בהקשר של, :שושי כחלון כידור

 מה אמרתי?  איציק בראון:

 לא, אני אגיד משהו גם, :שושי כחלון כידור

 מה אמרתי שושי? איציק בראון:

 מיליון. 45אמרת  :שושי כחלון כידור

  זה בערך רבע, זה מה שאמרתי. 160מיליון מתוך  45אמרתי  איציק בראון:

 בסדר.  :שושי כחלון כידור

 זה מה שאמרתי.  איציק בראון:

אני רק לא, אבל, אני רק אגיד כזה דבר. אתם אומרים את זה, אתה לא  :שושי כחלון כידור

אומר את זה סתם אוקיי? איציק בוא, אני קצת מכירה אותך, איזה דקה 

 וחצי או שניים, אוקיי? והדבר הנוסף שאני אגיד, 

 את עושה פרשנות.  איציק בראון:

 אני לא עושה פרשנות.  :שושי כחלון כידור

 זה מה שאת עושה עכשיו. איציק בראון:

אני לא עושה פרשנות. גם נימת הטון שלך היא כזו שאני לא עושה  :שושי כחלון כידור

שנים  3-פרשנות, תאמין לי. והדבר הנוסף כן, זה שכאילו לא הייתם פה ב

לכאן והכל התחוור לכם בישיבה הזו היום האלה. כאילו עכשיו הגעתם 

 , זה מה שאני רוצה להגיד לך. 60ועכשיו לישיבה  59שהתחילה, בישיבה 

 את יכולה להגיד מה שאת רוצה.  איציק בראון:

אתם שותפים להכל. אני בחיים שלי כחברת מועצה לא הייתי שותפה,  :שושי כחלון כידור

 ,כמו שכל חברי המועצה שותפים. השאלה מה

 גברת, אני מזכיר לך גם,  איציק בראון:

 אוקיי? כן. :שושי כחלון כידור
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 אני רק אזכיר לך, שאת היית גם חברת מועצה גם בזמנו, איציק בראון:

 לא התנהלתי ככה.  :שושי כחלון כידור

 וברגע שאת חברת מועצה, כמו שאת אומרת לי, גם את שותפה. איציק בראון:

 למה?שותפה  :שושי כחלון כידור

 לאותן החלטות.  איציק בראון:

 לאיזה החלטות? :שושי כחלון כידור

 שהוחלטו אז.  איציק בראון:

 ממש לא. :שושי כחלון כידור

 מיליון, 20שאת אומרת לי  איציק בראון:

 אני ממש לא שותפה להחלטות האלה,  :שושי כחלון כידור

 מיליון לשפץ את הבריכה.  10דרך אגב אני גם מזכיר לך, שאז לא הוצאנו  איציק בראון:

 אוקיי, :שושי כחלון כידור

 לא הוצאנו. איציק בראון:

 מה זה? :שושי כחלון כידור

 מיליון לשפץ את הבריכה.  10לא הוצאנו אז  איציק בראון:

 גם עכשיו לא הוצאנו. :שושי כחלון כידור

 תראי כמה הוצאת כדי לשפץ את הבריכה.  איציק בראון:

 מיליון. 10מיליון בדיוק, זה לא  8 :שושי כחלון כידור

 וזה עוד יותר מדי. איציק בראון:

 מה הבעיה? :שושי כחלון כידור

 כלום. איציק בראון:

 מיליון? 3-אתה יודע לשפץ את זה ב :שושי כחלון כידור

 אני לא הייתי משפץ באגורה.  איציק בראון:

 אז אתה לא תשפץ באגורה. כשתהיה ראש העיר,  :ושי כחלון כידורש

 אני ישבתי בברכתך, בברכתך ישבתי, עם שי רומנו שיושב לידך, איציק בראון:

 כן, :שושי כחלון כידור

 על העניין של הקאנטרי קלאב, איציק בראון:
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 כן, :שושי כחלון כידור

 עשינו עבודה גדולה, איציק בראון:

 כן, :כידורשושי כחלון 

 כבר מזמן היינו צריכים ללכת לכיוון קאנטרי קלאב, ולא לשפץ בריכה.  איציק בראון:

 יכול להיות.  :שושי כחלון כידור

 ואני אמרתי את זה גם בזמנו. איציק בראון:

 מה זה קשור, מה זה רלוונטי עכשיו? יש פה בריכה בעיר,  :שושי כחלון כידור

 מיליון מלוות לא היה בתקופה הזאת.  45אמרת לא, את אומרת,  איציק בראון:

 לא היה, בוודאי שלא.  :שושי כחלון כידור

 תודה.  איציק בראון:

 אתה יודע למה לא היה? :שושי כחלון כידור

 לא היה. איציק בראון:

 כי לא עשו שום דבר, אז לא היה.  :שושי כחלון כידור

 אז עכשיו עושים. איציק בראון:

 נכון. וכשעושים זה עולה כסף.  :שושי כחלון כידור

 בסדר.  איציק בראון:

 טוב, יש לכם שאלות לניר? שאלות לניר? ששי מגידו:

 לי אין שאלות, זה ברור לי היה.  איציק בראון:

 הדו"ח הוא מאוד מאוד דומה למה שהצגנו ברבעון רביעי, ניר ענבי:

 זה היה בוועדת ביקורת,  איציק בראון:

 בפברואר,  ניר ענבי:

 הכל בסדר. אין לי גם שאלות, תודה רבה.  איציק בראון:

 
 הוצגו   31.12.2019הביקורת המפורט ודו"חות כספיים מבוקרים ליום דו"ח 

 
 לחברי מועצת העירייה ע"י רו"ח ניר ענבי ממשרד רו"ח זיצר.

  מאשרי

 אז הדיון התקיים. הסתיימה הישיבה, תודה רבה ולילה טוב.  ששי מגידו:
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 -הישיבה ננעלה  -

 
___________________         ______________________ 

 ששי מגידו            שושי כחלון כידור       
 מנכ"ל העירייה          הראש העירייה         


