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 ראש העיר  רפי סער   :)לפי א"ב( שתתפיםמ

 חבר המועצה, משנה לראש העיר אורן כהן 

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

  המועצהחבר  אמיר סילבר 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

  חברת המועצה  ד"ר אסנת ספורטה  

  חבר המועצה עו"ד יוסי סדבון  

 חבר המועצה, סגן ראש העיר דני הרוש 

  חברת המועצה  לירית שפיר שמש  

 חבר המועצה מאיר מנדלוביץ'  

  חברת המועצה  עו"ד עדי לוי סקופ  

 העירחבר המועצה, סגן ראש  הנדין -עילאי הרסגור 

  חבר המועצה פינחס כהנא 

  חברת המועצה  פליאה קטנר 

  חבר המועצה ד"ר רפי קובי  

  חברת המועצה  רו"ח תהילה מימון  

 חבר המועצה עו"ד אהוד יובל לוי  :חסרים

  חברת המועצה  הדר לביא 

 חבר המועצה ממה שיינפיין 

 חבר המועצה צביקה צרפתי 

    חברת המועצה  עו"ד קרן גרשון חגואל  

 מנכ"ל העירייה   צחר איתי :וכחיםנ

 יועמ"ש העירייה   עו"ד אלון בן זקן  

 עוזר מנכ"ל בן צ'רטוף דאר  

 יועמ"ש עו"ד בתיה בראף  

   מבקר העירייה  דוד ציון תורג'מן  

 גזבר העירייה  רו"ח שגיא רוכל  
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 10.06.2020 -ניין מן המ שלא  שיבת מועצהי

 :דר היוםסעל 

העירייה והמלצות הוועדה לענייני ביקורת, אישור דו"ח מבקר  .1

 .5.2.2020המניין שהתקיימה ביום  שהוצגו בישיבת המועצה שלא מן
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מבקר העירייה והמלצות הוועדה לענייני ביקורת,  אישור דו"ח .1

שהוצגו בישיבת המועצה שלא מן המניין שהתקיימה ביום 

5.2.2020. 

 
מועצה שלא מן המניין לאישור אני פותח את ישיבת ה ראש העיר:

דו"ח מבקר העירייה על התנהלות הפארק העירוני. 

 בבקשה. 

טוב, הנושא הזה עלה לדיון כידוע, הוסבר, ובשל  איתי צחר:

שעכשיו היה, רק צבעה, אלא כמו בוצעה הטעות לא 

דיון ללא הצבעה. בשל טעות מקצועית שלי לא בוצעה 

הצבעה בתום הדיון ועכשיו זה מובא על מנת לתקן 

את הליקוי הזה. הכנסנו את זה לישיבה באה, 

שבעצם מאז שזה עלה ניתן היה לעשות זאת. לפיכך 

מובאת לאישור הצעת ההחלטה הבאה, מאשרים את 

הפארק העירוני דו"ח המבקר בעניין התנהלות 

והמלצות הוועדה לענייני בצירוף הערות ראש העיר 

ביקורת שצורפו לסדר היום של ישיבת המועצה מיום 

 . 2020חמישי לפברואר 

רק לתקן שהטעות המקצועית הייתה שלי. חשבתי  :עו"ד אלון בן זקן

שזה דיון שצריך להתבצע ללא הצבעה, לאחר מכן 

 הוציא מכתב.  התברר שצריך. אני גם זוכר שיוסי

י נכון. אבל  :עו"ד יוסי סדבון זה בסדר, אנחנו ממליצים לאשר אז אנ

 לא חושב שיש בעיה עם זה.

 אפשר לאשר פה אחד? האם  איתי צחר:

פה אחד? חבר'ה, תודה רבה, סגרנו את הישיבה.  ראש העיר:

  המשך ערב טוב.

 
 




