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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה שלא מן המניין 24
שנערכה ביום ג' ,ל' בשבט תש"פ25.2.2020 ,
נוכחים:
משה פדלון

ראש העירייה

ג'ו ניסימוב

סמנכ"ל העירייה

איה פרישקולניק

סגנית ומ"מ

עופרה בל

סגנית רה"ע

עופר לוי

סגן רה"ע

ענת בהרב קרן ,עו"ד

יועצת משפטית

רוני חדד

גזבר – רו"ח

רינה זאבי

מנהלת מח' ארגון ותאום

כץ מאיה

דנה אורן-ינאי

גרי גוזלן

יעקובוביץ יונתן יוסף

יסעור יהונתן

יוסי קוממי

פישר יריב

משה ועקנין

צבי וייס

ירון עולמי

אלעד צדיקוב

אייל פביאן

רונן וסרמן

אורן אוריאלי

איתי צור

תמר לרמן

דניאל אייזנברג

"חבר" – הקלטה ותמלול
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לעיון המועצה יובא דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת .2018
מצ"ב:
דו"ח ביקורת מפורט לשנת  2018שנערך עבור משרד הפנים ע"י משרד רו"ח
שטראוס לזר ושות'.
הדו"ח נדון ב 15.12.19-בוועדת הביקורת העירונית.

פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב חבריי מועצה ,ערב טוב המנהלים העובדים מכובדים העובדים.
אנחנו מתחילים בישיבת מועצה שלא מן המניין ולאחר מכן עוברים לישיבה
מן המניין זה עניין של  7 5דקות .ראשית אני רוצה לאחל למנכ"ל העירייה
בריאות ,בריאות איתנה ורק בשורות טובות אז נאחל לו בריאות שלמה .אז
בבקשה אנחנו מתחילים את הישיבה הסדר יום עמוס ואנחנו רוצים להספיק
לסיים את כל הנושאים .בבקשה ג'ו.

ג'ו ניסימוב:

ערב טוב ,ישיבה ראשונה היא ישיבה שלא מן המניין .על סדר היום דיון
המועצה מובא דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  2018הדו"ח
לפניכם .הוא נדון ב 15-לדצמבר  '19בוועדת הביקורת העירונית .זה לא
לאישור או משהו אבל אם יש לך שאלות הערות .בסדר מתקדמים ,אנחנו
בישיבת מועצה מן המניין..

מאיה כץ:

שנייה קודם כל זה נחמד שאין שאלות .אני רק רוצה להגיד תודה למבקר
העירייה ולכל הצוות המקצועי שמלווה את הוועדה ,סה"כ נערכים דיונים
מאוד עניינים ביחד גם עם מנכ"ל העירייה וזה הכל.

(מדברים יחד)
ג'ו ניסימוב:

תודה רבה לכל מי שהשתתף בישיבת הוועדה אנחנו ממשיכים ,אנחנו
בישיבת מועצה מן המניין.

"חבר" – הקלטה ותמלול

