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39905סימוכין: 

7.11.2021מיום 20218/מספר פרוטוקול ועדת כספים

:נוכחים

יו"ר הוועדה -רמי סקליטר
חברת וועדה-מאיה פז

חברת וועדה-אהרוני סמדר מוצפי
17:55הצטרף חבר וועדה-שאול רומנו
חבר וועדה-גיל אנוקוב

מוזמנים:
גזבר העירייה-לבב ערן
רו"ח-צורי חסון

לשאר אגפי העירייה. הוהשניי, האחת בנושא החינוך 2022קיים שתי ישיבות לנושא תקציב מבקש לאני : רמי
נושאים לדיון:יש לנו היום שני 

.1.11.2021מיום דיון בנושא ועדת התמיכות )1

בקשה להגדלת תקציב העירייה בנושא נאמני קורונה.)2

.1.11.2021דיון בנושא ועדת התמיכות מיום )1
בסך בגין הלוואה עירייה הוועדה דנה בבקשות של שתי עמותות לערבויות, בקשה של א.כ לערבות : רמי

נהלת הליגה דורגל לקבל ערבות בנקאית לטובת מהארצי ובקשה של עמותת הכשקיבלו ממכבי 100,000₪

.500,000₪בסך 

ניהול כספי עמותת הכדורגל מתנהלים בשקיפות? האם יש ביקורת של העירייה על האם עלתה שאלה: 

התנהלות הכספית של העמותה?

?עיריהמטעם היש ביקורת בעמותת גיל: 

. רמי כיו"ר הוועדה מנחה רו"ח חיצוני למספר עמותות כולל עמותת הכדורגלנערכה סקירה של משרד ערן: 

לאלו עמותת יש לבצע ביקורת וזו מתבצעת בהתאם.
., נכנס לקבוצה משקיע שהתחייב להשקיע כסף בקבוצהעמותה-ציבוריתקבוצה זו הסקציה מאיה:
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בדיקה האם המשקיע מקיים את נתבקשתי ע"י העירייה לבצע בקרה בעמותת הכדורגל לצורך :צורירו"ח 

בלבד. 2020שלו מול העמותה. חוות הדעת שלי היא בהסתמך על דוח כספי של שנת תכלל ההתחייבויו

רצ"ב חוות הדעת כפי שהועברה לעירייה.

.2021ביקשת את נתוני : רמי

כן, אך לא קיבלתי .:צורירו"ח 
.2021ונים לשנת נערך דיון בין חברי הוועדה על ממצאי הדוח וחוסר הנת

המלצה: 

הוועדה ממליצה לאשר את בקשת עמותת א.כ. נס ציונה לערבויות עירייה..1

6-לכספיים להצגת דוחות הוועדה ממליצה לאשר את בקשת עמותת הסקציה לערבות עירייה בכפוף .2

.2020חודשים+ דוח מבוקר לשנת 
אני מבקש כי הדוח יהיה חתום ע"י רו"ח: גיל

תקציב העירייה בנושא נאמני קורונה.בקשה להגדלת .2
, התקציב 2021נאמני קורונה עד לסוף שנת 14: מדובר בתקציב שניתן ע"י משרד הביטחון לצורך העסקת ערן

. בהתאם, מבקש לאשר הגדלת תקציב העירייה בסכום הנ"ל בהכנסות 62,000₪שאושר לנו עומד על 

ובהוצאות. 
תקציב ?הקורונהמבקשים לדווח על ביצוע שאול : 
להעסקת מאמני הקורונה.462,000₪: לאשר את הבקשה להגדלת תקציב העירייה בסף המלצה

רשם: לבב ערן


