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 2קה כהן על קבלתו כחבר י רוצה לברך את שייחבר'ה, קודם כל אנ ע:"ח. צורי, רה

 3 מועצה חדש ותישבע עכשיו.

 4אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  ש. כהן:

 5 שליחותי במועצה. 

 6 בהצלחה. ע:"ח. צורי, רה

 7 תודה רבה. ש. כהן:

 8 

 9 של תאגיד המים "פלגי מוצקין 31.12.2015. דיון בדו"ח כספי מבוקר לתאריך 1

 10 מ".בע"

 11אנחנו נתחיל עם הישיבות מהמניין, אבל קודם כל את הדו"ח הכספי  ע:"ח. צורי, רה

 12המבוקר של תאגיד המים והדו"ח הכספי המבוקר של החברה 

 13 איציק, אתה רוצה להציג? יש לך פה רו"ח?הכלכלית. 

 14יותר נכון שלחו את הדו"ח  או אני שלחתי שלום לכולם.קודם כל  :הרשקוביץא. 

 15 ובים אני חושב, אז אני מניח שאצל כולם זה ישנו וקראו. בדיסקטים צר

 16לפני כן אני אתן לכם בקצרה בקצרה כי זו גם באמת הזדמנות על  

 17תאגיד המים כמה נתונים, פרטים, לסבר את האוזן כי בסך הכול 

 18 המליאה פה היא הבעלות. 

 19צירפנו את  2013-, ב2009תם יודעים התאגיד הוקם בשנת כפי שא 

 20אגיד גדל אז. התאגיד מתנהל באופן כללי בצורה טובה, רכסים, הת

 21יעילה, הוא עומד בכל אמות המידה שרשות המים קבעה לנו. אמות 

 22מידה, אני יכול להגיד לכם גם קשים מאוד, אתם יכולים לראות את 

 23אמות המידה האלה גם באתר האינטרנט של התאגיד, הכול שם 

 24 מפורט.

 25ות המידה של חברת החשמל, כיר את אמבאמת מי שרואה את זה ומ 

 26כי שלנו הרבה  אני היום מקנא באמות המידה שרשות החשמל הוציאה

 27 יותר רציניים, יותר קשים. 

 28התאגיד מזה שנתיים עומד בתקנות איזו, יש לנו את תו הזהב שזה  
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 1שזה תקן איזו  14001שזה איזו כללי,  9001שלושה תקנים, זה תו 

 2כבר זה בטיחות ובריאות. אנחנו ש 18001-לנושא של איכות הסביבה ו

 3 עברנו שלושה מבדקים וברוך השם,

 4 על הדו"ח הכספי? תסלח לי, אתה יכול לדבר  ע:"ח. צורי, רה

 5 הדו"ח הכספי השורה האחרונה, :הרשקוביץא. 

 6 כי אנחנו באנו לדון בדו"ח הכספי. ע:"ח. צורי, רה

 7הכספי תאגיד המים אין שום בעיה, רציתי לתת לכם רק קצת. הדו"ח  :הרשקוביץא. 

 8בדו"ח  2015מתנהל יפה, אנחנו סיימנו את שנת כמו שאמרתי סך הכול 

 9, כאשר כל ההוצאות כמובן מיליון 1,590רווח והפסד שלנו ברווח של 

 10. לסבר את כלולות בפנים, כאשר ההשקעות הן השקעות לא מבוטלות

 11מאז הקמתו ועד היום, בביוב  האוזן במוצקין אנחנו השקענו בביוב

 12 מיליון שקל הושקעו רק בקרית מוצקין.  24ומים, מעל 

 13 יש למישהו שאלות אליו?  ע:"ח. צורי, רה

 14 רק הרו"ח של התאגיד פה?  א. אשור:

 15 לא, הוא המנכ"ל.  ע:"ח. צורי, רה

 16 אני המנכ"ל. :הרשקוביץא. 

 17מי אחראי על  ,שלום. דיברנו פעם בטלפון, אז לא הייתי במועצה א. אשור:

 18 האבנית במים? אני מחכה לתשובה כבר חצי שנה.

 19 לא, לא, סליחה, סליחה.  ע:"ח. צורי, רה

 20 אני אתן לך את התשובה הזאת, :הרשקוביץא. 

 21 עם כל הכבוד זה לא הדיון עכשיו. ע:"ח. צורי, רה

 22 אני מחכה לתשובה. א. אשור:

 23 הדיון הוא דיון כספי. ע:"ח. צורי, רה

 24 בסדר. א. אשור:

 25לא דיון זה, כי אם את שואלת אותי הייתי סוגר הדיון הוא דיון כספי,  ע:"ח. צורי, רה

 26. יש למישהו שאלות? אותם מחר בבוקר. אבל זה לא הדיון, מה לעשות

 27מי בעד לאשר את התקציב של תאגיד המים שירים את ידו. את הדו"ח, 

 28  כולם בעד.סליחה. 
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 2 של החברה הכלכלית לקרית  201531.12.. דיון בדו"ח כספי מבוקר לתאריך 2

 3 מוצקין בע"מ.

 4 עכשיו החברה הכלכלית.  ע:"ח. צורי, רה

 5מיליון שקל  3,5המאזן של החברה הכלכלית מצביע על ערב טוב לכולם.  ב. זלצר:

 6. בהתחייבות 3,568בסך הכול במאזן. כמעט כולו מופיע ברכוש השוטף 

 7, חלק 268יש לנו  נטוזה ההתחייבויות השוטפות ומבחינת נכסים  3,3

 8-כ הפעילות שלנו הייתה השנהקטן רכוש קבוע וחלק לשימוש בפעילות. 

 9 270 מהתקופה . סך הכול הנטו, מה שנקרא הכנסות נטו₪מיליון  18

 10 . ₪אלף 

 11יש לנו דו"ח על השינויים בנכסים נטו שקיבל למעשה את הביטוי רק  

 12מבחינת פחת. מהתקופה וקצת סכומים שעברו לצורכי הכנסות נטו ב

 13 6, הפירוטים מופיעים בעמוד 5בעמוד עיקרי המדיניות יש לנו את זה 

 14 החייבים ויתרות החובה, הרכוש הקבוע סכום יחסית נמוך. 

 15כאשר בביאור , זה בעיקר לספקים, 5ההוצאות לשלם מופיעים בביאור  

 16במסגרת הזכאים ויתרות זכות יש גם יתרת זכות של עיריית קרית  6

 17כמו שזה הופיע  ₪מיליון  17,7עלות הפעילות זה מוצקין. מבחינת 

 18 בדו"ח.

 19נתנו פירוט על עסקאות עם צדדים קשורים. במקרה שלנו  9בביאור  

 20על עיריית קרית מוצקין, זה גם הקטע של מה קיבלה החברה מדובר 

 21ליצירת  P.Vמהעירייה ויש את הקשר בנושא של הפרויקטים של 

 22ויש על זה פירוט  225ייתה מפעילות נלווית ההכנסות נטו  החשמל.

 23. בהתאם למכתב של היועץ המשפטי אין נגד החברה תביעות 10בביאור 

 24 שהחברה הינה צד להן. אם יש שאלות אני אשמח לענות. 

 25מי בעד לאשר את הדו"ח? מי נגד? חבר'ה, מישהו רוצה לשאול שאלה?  ע:"ח. צורי, רה

 26 טוב. 

 27 סוף הישיבה

  28 


