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 רה"ע וי"ר הישיבה - משה פדלון  נוכחים:

 סגנית ומ"מ ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 סגן ראש העירייה - עופר לוי 

 חבר מועצת העיר - ירון עולמי 

 חבר מועצת העיר   - אלעד צדיקוב 

 חבר מועצת העיר - צבי וייס 

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי

 חבר מועצת העיר - משה ועקנין 

 חברת מועצת העיר - דנה ינאי-אורן 

 חברת מועצת העיר - מאיה כץ 

 העירחבר מועצת  - גרי גוזלן 

 חברת מועצת העיר - תמר גרוסמן -לרמן 

 חבר מועצת העיר - יריב פישר 

 חבר מועצת העיר - רונן וסרמן 

 חבר מועצת העיר - יונתן יעקובוביץ 

 חבר מועצת העיר - איתי צור 

 חבר מועצת העיר - יהונתן יסעור 

 חבר מועצת העיר - אייל פביאן  

 העירייהסגנית ראש  - עפרה בל נעדרים:

 חברת מועצת העיר - דניאל אייזנברג 

 חבר מועצת העיר  - יוסי קוממי 

 מנכ"ל העירייה - בן עזרא יהודה  מוזמנים:

 סמנכ"ל  בכיר לעירייה - ניסימוב ג'ו  

 יועמ"ש - בהרב ענת עו"ד  

 גזבר העירייה - חדד רו"ח רוני 

 בורימנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר צי - מייזל בועז  

 דוברת העירייה - בסמן דורית 

 מהנדס העירייה - סקה מייק 

 מ"מ גזבר העירייה –מנהל הכנסות העירייה  - אסולין שלומי 

 מנהל אגף שאיפ"ה - גאון רוני  

 מנהל אגף משאבי אנוש - סודרו גלעד 

 מבקר העירייה  - הררי ירון  

 מנהל אגף רווחה - סלצברג אהרון  

 מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי - לזר אהוד 

 ס' מנהל אגף שאיפ"ה - סבירסקי שוקי 

 מנהלת מחלקת ועדות העירייה - עצמון מישל  

 מנהלת מחלקת ארגון ותאום - זאבי רינה  

     



  14.5.19 – מן המנייןשלא  11מפרוטוקול מועצה מס'   2דף 

 

  סדר היום

 2017דו"ח מבקר המדינה  .א

 .2017דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  .ב

 

 

 

 2017דו"ח מבקר המדינה  .א

 .הועברו לעיון מוקדם לחברי המועצה 30.7.18מיום  3רוטוקול ועדת ביקורת מס' פ

 

לדון בוועדת היה צריך  2017לשנת  דו"ח מבקר המדינה ציין כי  המבקר, מר ירון הררי

בפרוטוקול עיקרי יריב פישר היה יו"ר. בקדנציה קודמת, כשמר  ,הקודם ההביקורת בהרכב

 ות הנהלת העירייה.הדיון, עיקרי הממצאים והתייחס

 

 

 .2017דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  .ב

 .2017למועצה צורף דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 

 

נדון   2017הבהיר כי דו"ח הביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  המבקר, מר ירון הררי

טנדרטי ומובא לעיון הינו דו"ח סהדו"ח בראשות גב' מאיה כץ. בועדת הביקורת הנוכחית 

 חברי המועצה.

  

 

 הערות.לא נתקבלו 

 

 

 

 הישיבה ננעלה 

 
 

 

   ________________________  ראש העירייה:                 
 

 

 

 רשמה: גב' רינה זאבי


