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 משתתפים:
 דירקטוריוןה  יו"ר –עו"ד אביחי שטרן 

 מנכ"ל העירייה   – עו"ד יורם ביטון
 חבר דירקטוריון  – אדר' שני אלדן

 חברת דירקטוריון  –עו"ד נועם עוזרד 
 נציג ציבור בדירקטוריון  –חגי סבתי 
 מנכ"ל החברה הכלכלית  –דני קדוש 

 נוכחים:
 מנהלת חשבונות  –יפית דהן 

 מנהלת פרויקטים –מישלין סלאמה 
 חב' בי.די.אורו"ח  –אופיר מורידיאן 

 מזכירה  –אידה סויסה 
 חסרים:

 חבר דירקטוריון  – ניסים מלכה
 

 על סדר היום:

 2018אישור דו"ח כספי  . 1

 2019תקציב החברה הכלכלית לשנת . 2

 2019סקירה כללית לתוכנית עבודה . 3

 . מינוי וועדת כ"א ויועצים 4

 . מינוי וועדת מכרזים 5

 . החלטה למינוי יועץ משפטי/ריטנר 6

 

 דני: פותח את ישיבת הדירקטוריון  

        אשר היה צריך לאשרו עוד בחודש אפריל  2018שא הדחוף ביותר, הדו"ח הכספי לשנת ונתחיל עם הנ        

        ונשלחהמעודכן לגבי העיכוב  מנהל התאגידים העירוניים, והתעכב עקב חוסר מינוי חברי דירקטוריון        

 הטיוטה של הדו"ח עד לאישור הדו"ח בדירקטוריון.        

 ל לעבור על הדו"ח הכספי במצגת אופיר מורידיאן: מתחי

   את מצבת הנכסים  מציגיםו 31.12.18, אנו לוקחים מצלמה ליום  ₪מיליון  20 -סה"כ המאזן כ                      

 וההתחייבויות של החברה.                      

 ממה נובע הגידול ביתרות החייבים?  יורם ביטון: 

    השנה זה הגידול בחייבים,   ₪מ'  20מלפני שנתיים לכמעט   ₪מ'   12,500 -הגידול הגדול בנכסים כ    אופיר מ: 

   .יש גידול משמעותי בפרויקטים .נובע בגידול מהכנסות לקבל , שהם הפרויקטים בביצוע                     
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   הרבה יותר פרויקטים ליום החתך ביצענו הפרשה לפרויקטים בתהליך שעדיין לא  בוצעו   2018בשנת                  

 בשנים עברו, כל הסכומים האלו יצאו   ₪מ'  7.5 -לעומת כ ₪מ'  14 -הוצאנו עבורם חשבוניות, סה"כ כ                 

 התחייבויות., אם נעבור לצד 2018חשבוניות וכמובן התקבל הכסף בתחילת                  

 , ממה זה נובע?  122-ל  207-אני רואה שבחובות מסופקים ירדו מ    אביחי: 

   78אופיר מ: הפכנו חלק מהחובות לחובות אבודים, כאלו שאין סיכוי לגבות מהם , סה"כ ישנם חובות בסך של 

 .  ₪א'                 

 למה אין סיכוי לגבות מהם?     אביחי: 

 שים שלא ניתן לתפוס ולגבות מהם, חלק בתהליך הוצאה לפועל, חלק בגבייה , יש כאלה  ישנם אנ       דני:  

 פתוחים .                

 א"ש שהגבייה מהם בעייתית. 122: יש חובות בסך  מ  אופיר

  למשל וענונו יש חוב בגין פינוי אשפה, מנסים לתפוס אותו כל הזמן ולא מצליחים , ניסינו כולל עיקולים         דני: 

 ללא הצלחה.                 

 מתקיים דיון לגבי החייבים אחד אחד.                 

 אופיר יחזקאלי מצטרף לישיבה 

 . אופיר מ: עברנו לצד השני לצד ההתחייבויות 

 יש ספקים שצריך לשלם להם אז זה מתאזן.       יורם: 

   מ' שזה אותו  7מ' אשתקד גידול של  9מ' לעומת  16אופיר מ: יש להסתכל על הספקים והזכאים יחד , שניהם זה 

 גידול שראינו בצד השני, אותו גידול אנחנו צריכים להוציא חשבוניות ולגבות כסף ולשלם לקבלנים                  

 עבור העבודות שהם עושים ולכן הגידול המשמעותי הזה בזכאים .                 

   , ישנה ₪מ'  1.6  -, זה אומר שיש יותר התחייבויות מנכסים ב₪מ'  1.6הגרעון בהון העצמי שלנו הוא                 

   3 -עמד על כ  2012 -אך עדיין יש הון עצמי שלילי , אפשר לראות כי ההון העצמי בלאורך השנים ירידה                  

 . ₪מ'  1.6הגרעון של החברה עומד על   2018 -וירד בחצי עם הרווחים של החברה ונכון ל  ₪מ'                 

 ויש יעד גרעון בחכ"ל ?        נועם:

 לו יעד רווח לא גרעון. אין חובה ליעד כזה , אנחנו צריכים לשים    אביחי: 

 ניתן לראות את הגידול בהכנסות והוצאות שנובע בעיקר מפרויקטים , אופיר מ: דו"ח הרווח והפסד שלנו,  

   , הוצאות הנהלה ₪מ'   1.4היו הרבה פרויקטים ולכן הגידול ניכר . הרווח הגולמי עומד על     2018-ב                

 אשתקד. ₪א'  292לעומת   ₪א'  450שורה תחתונה יש רווח של  א"ש, ב 900וכלליות                 

 .  23%לצרכי מס החברה סיימה את ההפסדים ובמידה ותמשיך להרוויח היא תתחיל לשלם מס חברות                 

 למה יש גידול בהוצאות הנהלה וכלליות?    אביחי: 

 לשכר של עובדי רשות, וכן בייעוץ המשפטי. , הצמדה 650-א'  ל  577 -אופיר מ: הגידול הוא בשכר, מ

   2018 -וב ₪א'   300 -הרוויחה כ 2017  -שהייתה באיזון, ב 2016 -אופיר מ: בשורה התחתונה החברה גדלה מ

 נצטרך לשלם כבר מס חברות.  2019 -א"ש , מ 450 -הרוויחה כ                 

 כמה עשינו בחציון?         דני: 
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 א"ש רווח, אך עד סוף שנה זה יתאזן כי אין הרבה פרויקטים השנה.  500 -כ      יפית: 

   : על מנת לא להתחיל לשלם מס צריך שתהיה לי הוצאה כלשהיא , מציע שנדבר על זה אחרי שנעבור על מ  אופיר

 הדוחות החציוניים .                

 מה עם הפירוט של הכנסות לפי פרויקטים?       יורם: 

 מפורט עפ"י סעיפים.  18לראות בדו"ח בעמ' אופיר מ: ניתן 

   הסעיף שיכול להוות בעיה זה סעיף ניקיון העיר כיוון שיש הוצאה בלי הכנסות, שרשויות המס לא                 

     יטענו למה החברה עושה פעילות שיש בה הוצאות ללא הכנסה, אפשר לצרף אותה לפעילות של פינוי                 

 אשפה.                

             נחזור לסעיף הראשון השכרת הדוכנים בשוק, רואים שיש ירידה במחזור ועלייה בהוצאות, השאלה אם       יורם: 

 צריך להמשיך להפעיל אותו?                

 .  JNF -בגלל זה אנחנו עושים עכשיו פעילות עם ה         דני:

 צריך לחשוב על השוק כפרויקט.      :נועם

 יש הרבה פרויקטים בקנה לחברה הכלכלית .    אביחי: 

 א"ש , האם התקציב הינו על בסיס מזומן?   200-300סרים פה בערך חלגבי הפרויקטים עדיין     יורם: 

 . 5%  -מתוך המ'  1.5, התקבלו ₪מ'   40  -מתוך כ    יפית: 

 לגבי האנטנות אין הוצאות?    יורם: 

 אנו מקבלים את הכסף ואני מעבירה אותו לעירייה.     יפית: 

 איזה הוצאות יש במגרש סינטטי ?    יורם: 

 יש הוצאות של שכר, ניקיון, תחזוקה שוטפת, סירוק הדשא .       דני: 

 יש להתייחס לפסה"ד של בוכריץ בדו"ח הכספי.   יורם: 

 ומה לגבי פיצה שלי? מה עושים עם זה? אני מבקש למחוק את זה מהדו"ח.   יורם: 

   א"ש האלה, בואו נקבל החלטה בדירקטוריון לבטל  50 -אביחי: נא למחוק את זה אנו לא מתכוונים לשלם את ה

 פיצה שלי. -על תביעת אבי קקון   את תשלום זה. אביחי ממשיך במתן רקע             

    אופיר מ: מציע להשאיר את זה כרגע בדו"ח בטענה שאם אנו מבטלים את התשלום אנו על הקסקס לשלם מס, 

 מציע שבמקום לבטל להעביר את הסעיף בדו"ח לתביעות כללי.                 

 נא להעביר פירוט לדירקטוריון לגבי ההוצאות. - ספיכדו"ח ה ב 14לגבי פירוט סעיף "אחרות" בביאור                 

 אילו הוצאות ישנם בבריכה עירונית שמפורטות בדו"ח?    אביחי: 

   מה שמצוין בדו"ח זה הכנסות כנגד הוצאות, הרווח שאנו רואים בדו"ח זה חשבון חשמל שהוא שילם       יפית: 

 . 2019 -והתקזז ב 2018-מעבר למה שצריך ב               

 אש"ח בשנה? מעט מאוד .  30אז כל עלות השכירות של הבריכה היא     אביחי: 

 יתה גרעונית לכן הוחלט על שכירות מינימלית.  כשקיבלתי את הבריכה לחכ"ל , הבריכה הי        דני: 

 לא ייתכן שזו עלות השכירות של הבריכה, איפה ניתן לראות את הוצאות החשמל של הבריכה ?     אביחי: 

 

 

 

 היה סיכום שלא ישולם   2017מסבירה כי מה שרואים בדו"ח זה הוצאות החשמל של הבריכה כי בשנת       יפית: 
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 לבתי ספר וכד' . תשלום שכ"ד תמורת שירותי בריכה                  

 נא להעביר אלי את חוזה הבריכה.    אביחי: 

 דו"ח?  ישנו ההליך של עובד בשוק דוכנים, היכן הוא בא לידי ביטוי ב      נועם: 

 מפנה אותה לעמ' הרלוונטי בדו"ח, בהתייחס לסכומים הם לא נכונים.      יורם: 

   אופיר מ: אלו הנתונים שהיועץ המשפטי העביר לנו, כרגע מופיעה בדו"ח תביעה אחת במידה ויש יותר נא להעביר 

 נתונים ונעדכן בהתאם. האת                  

 אש"ח?  450אז הרווח עומד על   י: אופיר  

 אש"ח.  500כן, אך יפית מציינת שהרווח על חצי שנתי עומד כבר על       יורם:

 עוברים להצבעה בעד / נגד הדוחות הכספיים.    : אביחי

 

 2018הדו"ח הכספי לשנת הצבעה פה אחד בעד 

 2019תקציב  –דני: נעבור לנושא הבא 

   התנודות כגון נכסים, פינוי אשפה, שילוט וכו' אנו רואים את ריכוז התקציב, ברוב הנושאים בדף הראשון    דני: 

 התנודה העיקרית של התקציב הינה בפרויקטים. אינן גדולות,             

 .2019מופיעים הפרויקטים העתידיים לשנת בדו"ח            

 אש"ח.  160נכנס סיוע לעירייה בסך   11בסעיף             

 אש"ח? 800 -אביחי: אז מה זה ה

   אש"ח זה מה   160 -ה אש"ח, 200זה מה שאני מעביר לעירייה כל שנה, שבכל רבעון מעבירים   800 -ה      דני: 

 אש"ח, יש קביעה מיום שנכנסתי לתפקידי שהחכ"ל מעבירה   800  -שביקשתם סיוע באז"ת , לגבי ה             

 אש"ח. 800לעירייה              

 אביחי: ואיך זה נרשם בדו"ח הכספי? מבחינת מס הכנסה הכל תקין? 

 מודע ומאשר פעילות זו. זה נרשם כהוצאה , הרו"ח      דני: 

 ? 104 -ל  40 -, איך גדל התקציב ממבקש הסבר לגבי הצגת הפרויקטים בתקציב  יורם: 

   זה הצפי הכנסות מהפרויקטים עפ"י רשימת הפרויקטים המוצגת בתקציב , בוא נעבור על רשימת     דני: 

 סביר לגבי כל פרויקט יתרת התשלום  הפרויקטים מהתקציב, מתחיל לעבור על רשימת הפרויקטים ומ             

  והביצוע, ישנם פרויקטים אשר דיווחנו כבר לגבי הביצוע אך טרם התקבל הכסף, למשל השחב"ק סיימתי               

 היום את הפרויקט יוצא דיווח סופי אך טרם נתקבל הכסף והוא מוצג בתקציב כהכנסה צפויה.              

 ינהלו אותם מתוך העירייה וירוצו איתם הם לא יתקדמו.יש פרויקטים שאם לא    נועם :

 ?  2019 -כל הפעילות הזו מסתיימת ב    יורם:

 קשה להבין מהדו"ח מה בוצע ומה הסתיים, מה התקבל הכסף ומה עדיין לא .     שני:

 יקטים , חלק מהפרו5% -כל מה שמופיע בתקציב זה הצפי סה"כ מהפרויקט ואת הרווח של החכ"ל שזה ה    דני: 

 . 2019בוצעו עד היום וחלק עדיין לא הסתיימו עד סוף             

 

 

 להציג סטטוס לפרויקטים בדו"ח עם אחוזי הביצוע מכל פרויקט.   מבקש   יורם: 

 צריך מישהו מתוך העירייה שיעזור לדני לרוץ קדימה, הוא מריץ את הפרויקטים ופה בעירייה הוא נתקל     נועם: 
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 בקשיים.              

   אנחנו מנסים לעבוד ולסייע כמה שיותר מהר , דני עובד מהר ואנחנו מנסים לעמוד בקצב ויש דברים       שני: 

 המהירות שלו.שלא מצליחים להגיע לרמת              

 איך עובדים על היתרים בכל הפרויקטים האלה?    יורם: 

 כל פרויקט שמצריך הוצאת היתר , אנו מטפלים כנדרש.       דני: 

 הבעיה עם היתרים היא שצריך מישהו שידחוף את הפרויקטים בשיתוף עם ההנדסה .       שני: 

 וד עם הגזברות וכל נושא החתימות . אין אופרציה ושיתוף פעולה עם העירייה, בייח       דני: 

 אביחי : חברים , נא להתקדם ניגש להצבעה על התקציב. 

 

 הצבעה פה אחד בעד התקציב 

 נושא הבא: מינוי וועדת כ"א ויועצים  

 יו"ר הוועדה   –אביחי שטרן 

 חבר וועדה  –יורם ביטון 

 חבר וועדה  –חגי סבתי 

 ומתכנניםיש להכין נוהל התקשרויות יועצים פיקוח 

 

 נושא הבא: מינוי וועדת מכרזים

 יו"ר הוועדה  –יורם ביטון 

 חבר וועדה   –שני אלדן 

 חבר וועדה   –חגי סבתי 

 

 נושא הבא: החלטה למינוי יועץ משפטי לחברה הכלכלית  

 יש לצאת לנוהל הצעות מחיר 

 

 הישיבה ננעלה  

 

 על החתום:

 _________________________________ 

 

 מנכ"ל  –קדוש דני  
 החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ  

 
 

mailto:mazkira@kalkalit.com

