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 חבר המועצה  עו"ד אהוד יובל לוי משתתפים )לפי א"ב(:

 חבר המועצה, משנה לראש העיר  אורן כהן 

 חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העיר עו"ד איתן צנעני 

  חבר המועצה אמיר סילבר 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

  חבר המועצה, סגן ראש העיר דני הרוש 

  חברת המועצה הדר לביא 

  חבר המועצה עו"ד יוסי סדבון 

  חברת המועצה לירית שפיר שמש 

  חבר המועצה ממה שיינפיין 

  חברת המועצה עו"ד עדי לוי סקופ 

 חבר המועצה, סגן ראש העיר הנדין-עילאי הרסגור 

  חברת המועצה פליאה קטנר 

   חבר המועצה פנחס כהנא 

  חברת המועצה רו"ח תהילה מימון 

 ראש העיר חסרים:                                    רפי סער 

 חברת המועצה, משנה לראש העיר ד"ר אסנת ספורטה 

 חבר המועצה 'מאיר מנדלוביץ 

 חבר המועצה צביקה צרפתי 

  עצהחבר המו ד"ר רפי קובי 

  חברת המועצה עו"ד קרן גרשון חגואל 

 מנכ"ל העירייה  איתי צחר נוכחים:

 ע. מנכ"ל העירייה יפעת וגשל 

 גזבר העירייה רו"ח שגיא רוכל 

 יועמ"ש העירייה עו"ד אלון בן זקן 

 עו"ד בתיה בראף            יועמ"ש  

 מבקר העירייה דוד ציון תורג'מן 
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 15.05.2019 -מן המניין  שלא ישיבת מועצה

 :דר היוםסעל 

 .2017לשנת  העירייה מבקר ח"בדו דיון
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 2017דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת  -מועצה שלא מן המניין 

  

דו"ח מבקר העירייה נמסר לחברי  -דברי רקע והסבר  איתי צחר:

וכן פורסם באתר  15/01/2019מועצת העיר הנכנסים ביום 

נייני ביקורת ביום העירייה. הדו"ח נדון בוועדה לע

וצורף לכם לפרוטוקול וכן לוועדה לענייני  25/07/2018

. דו"ח מבקר 17/03/2019ביקורת בהרכבה הנוכחי ביום 

העירייה הובא בישיבת מועצת העיר שלא במניין כנדרש 

 בחוק. 

אני רק אעיר טכנית, משום שזה לא דו"ח שנדון בתקופה  יוסי סדבון:

בתקופה ה פעמיים. פעם אחת שלי, הדו"ח הזה אושר למעש

רלוונטית על ידי ועדת ביקורת בראשותו של עו"ד יובל לוי 

ואושר, ופעם שנייה אני מצאתי לנכון להעלות את הדו"ח 

הזה פעם נוספת וגם בוועדת ביקורת שלי הצטרפנו לעמדה 

שהובעה מקודם. אני חושב שיש פה ליקויים שנמצאו ראש 

תגיד  העיר לשעבר הגיב על זה, קיבלנו את הממצאים ויובל,

 למה אתם אישרתם את הדו"ח עם ההמלצות. 

זאת הזדמנות ראשונה שאני יכול אולי להודות לדודו  יובל לוי:

למבקר דוד ציון תורג'מן עבדנו ביחד תקופה ארוכה. הגישה 

שלו מיום שהוא הגיע היא גישה של מבקר שתורם לשיפור 

התהליכים בעיר. ואת הדוחות שלו קראנו בגישה כזאת 

קראה בחנה וקיבלה את כל המסקנות שלו. המלצנו הוועדה 

למועצת העיר לקבל את זה לצערי זה לא הגיע בקדנציה 

הקודמת וזה מגיע היום. אני מברך את יו"ר ועדת ביקורת 

 החדש ואני משאיר לו את הדיון. 
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 האם יש הערות?  איתי צחר:

 אנחנו מאשרים ממליצים למועצה לקבל,  יובל לוי:

אומר המבקר שמועצת העיר נדרשת לקבל החלטה  טוב. איתי צחר:

 האם לאשר את המלצות ועדת ביקורת. 

 המלצות המבקר.  :יובל לוי

 אז איך מקבלים את זה בהצבעה?  איתי צחר:

 צריך נוסח החלטה.כן. אפשר.  :עו"ד אלון בן זקן

ה אחד שאנחנו אחר וזה שתי ועדות אפשר להחליט פמ יוסי סדבון:

 ין טעם ל, מקבלים את הזה. א

ההחלטה היא לאשר את המלצות המבקר, זה ההחלטה  יובל לוי:

 שעברה אצלנו.

סיכומי הוועדה לענייני ביקורת ו מאשרים את המלצות :עו"ד אלון בן זקן

התייחס לתשובות של ראש העיר בהוועדה לענייני ביקורת, 

 לדו"ח המבקר. 

 אפשר לאשר פה אחד? תודה רבה.  איתי צחר:

את המלצות הוועדה לענייני ביקורת  מאשרים פה אחד :84מס'  החלטה

וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת, בהתייחס לתשובות של ראש 

 העיר לדו"ח המבקר.

 

 תודה רבה הישיבה נעולה. תודה רבה לכולם.  :עו"ד איתן צנעני
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 ריכוז החלטות

 פה אחד. את המלצות המבקרמאשרים  :84מס'  החלטה


