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  משתתפים: 

 

ניסן  : מועצה   חברי   ראש המועצה   -   מר יוסף 

 ראש המועצה   וסגנית   חברת מועצה -   גב' ברוריה אליעז 

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה   -   עו"ד קובי נודלמן 

 חברת מועצה   -  גב' רונית דמרי עייאש 

 חבר מועצה   -   פרופ' עפר לוי    

 חבר מועצה   -   פרופ' מתי ליפשיץ 

 

 חברת מועצה   -    עדי זנד גב'    חסרים: 

 חבר מועצה   -   כפיר מימון ר  מ    

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה   -   מר שלומי שטרית    

 

 

 יועץ משפטי   -   עו"ד דוד יבורסקי    סגל: 

 מבקר המועצה   -   מר שמואל לביא     

 מזכיר המועצה   -   גב' עדנה זטלאוי    

 גזברית המועצה   -  גב' חגית מימון מגירה 

    

    

    

 על סדר היום: 

   . 2020שרד הפנים לשנת  דו"ח ביקורת מ  .1
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 פותח ישיבה שלא מן המניין.    מר יוסף ניסן: 

 

צירפתי לכם את הדו"ח המפורט. אם היו לכם הערות או משהו על   גב' עדנה זטלאוי: 

 ליקויים ישב עליו.    תיקון הדו"ח הכספי, אז תעלו אותן. אבל בעיקר על המפורט, כי צוות  

 

מובא מאוחר, זה שכל תהליך הביקורת השנה התחיל  הסיבה שזה   גב' חגית מימון מ.: 

.  1/22ואת רבעון    4/21בישיבה הבאה אנחנו נביא את רבעון    מאוחר, הוא הסתיים מאוחר. 

 .  יכם כי הם כבר מוכנים, לא רצינו להעמיס על 

 

 טוב חברים, אנחנו פותחים את הישיבה, בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 

 פתחנו.   גב' חגית מימון מ.: 

 

 גמרנו, אז פתחנו. דו"ח ליקויים, את רוצה לומר משהו?   ף ניסן: מר יוס 

 

או   גב' חגית מימון מ.:  פחות  הסתיים  שנשלח,  הכספי  שהדו"ח  אמרתי  כל  קודם  לא, 

ועדת כספים, בוועדת הכספים אנחנו   לנו  יש  בדו"ח הכספי לשנת  יותר מאוזן.  נגענו גם 

אם יש    התייחסויות , שלחתי את ה . נשאלו שם שאלות 21, וגם בדו"ח הרבעוני לסוף  2020

 עוד שאלות, אני פה כמובן.  

 

 .  20שלחת לסוף    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה?   גב' חגית מימון מ.: 

 

 שלחת לסוף עשרים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן, אני אומרת.   גב' חגית מימון מ.: 

 

 .  21אמרת    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

,  20פים דנו גם בדו"ח הכספי של  לא, אז אני אומרת, בוועדת הכס  גב' חגית מימון מ.: 

לסוף   הרבעוני  בדו"ח  יהיה  21וגם  שלא  כדי  הבאה,  לישיבה  זה  את  נביא  פשוט  אנחנו   .
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 עומס...  

 

 ?  21לרבעון האחרון של    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 גם, דנו בוועדת הכספים.   גב' חגית מימון מ.: 

 

 ך נגמרה השנה?  כן. אי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ?  21של מה? של   גב' חגית מימון מ.: 

 

 אם יש לך רבעון אחרון, זה אומר שיש לך...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

סביב   גב' חגית מימון מ.:  מאוזנת.  יותר  או  רק  70/80/100פחות  זה  לב  שימו  אבל   ,

היות שעד  סקור, זה לא הסוף שנה. זה הרבעון המסוקר, זה עוד לא הדו"ח הכספי. יכול ל 

 אלף ₪...    200-300הדו"ח הכספי יהיו שינויים של  

 

 את הדו"ח הכספי עושה מבקר משרד הפנים?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בדיוק.   גב' חגית מימון מ.: 

 

 אני לא מדברת על משרד הפנים, אני מדברת על מה שהיא עשתה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

הי  גב' חגית מימון מ.:  הוא  אומרת,  אני  אפילו  אז  שינוי,  שיש  להיות  יכול  מאוזן.  ה 

והכול מחכים, אפילו   לטובה, או לרעה. יכולים להיות שינויים, מאחר ומשרדי ממשלה 

 היום אנחנו עוד מקבלים כספים ומתקזזים על כספים. ואגב, אין עדיין מבקר.  

 

הזה,   גב' עדנה זטלאוי:  בדו"ח  בעיכוב  דנים  כבר    20- ב אנחנו  צריכים  היינו  למאי 

 להודיע למשרד הפנים שזה נדון,  

 

 לגמרי, בגלל שבוטלו ישיבות.   גב' חגית מימון מ.: 

 

 טוב חברים, למישהו יש איזה הערות?   מר יוסף ניסן: 
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יש צוות תיקון ליקויים שעבר על כל הליקויים בדו"ח והחליט את   גב' עדנה זטלאוי: 

כם להוסיף על זה, אז  מה שהוא החליט. אם יש לכם משהו, אם אתם מתנגדים או יש ל 

 אתם מוזמנים.  

 

 אנחנו צריכים לאשר את זה?   מר יוסף ניסן: 

 

 זה רק לדיון.   גב' חגית מימון מ.: 

 

 אז תודה רבה לכולם, חן חן.   מר יוסף ניסן: 

 

 _______(-) _______ 
 מר יוסף ניסן 
 ראש המועצה

_____( -) ________ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה

 


