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 211.161. -זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין  בהנדון: 

 

 הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה שלא מן המניין.

 1202 בנובמבר 16, ב"פתש כסלו י"בהישיבה תתקיים ביום ג', 

   18:00בשעה 

 באולם המליאה, בניין העירייה

 :סדר היוםעל 

 

  , ובהמלצות ועדת הביקורת2020דו"ח מבקר העירייה לשנת דיון ב

 הועבר אליך לעיון מוקדם.  2020דו"ח מבקר העירייה לשנת  .1

 .המלצות ועדת הביקורת מצ"ב  .2

 

 

 

 : הערות

 .בתום ישיבת המועצה שלא מן המניין תתקיים ישיבת מועצה מן המניין •

 

  בכבוד רב, 
 

 רינה זאבי
 ס' מנהל אגף ארגון ומנהל

 מנהלת מחלקת ארגון ותיאוםו      
 



 ביקורת לעניינייהוועדה 
 

 

 2021אוקטובר,  10
 ' חשון, תשפ"בד

 314091/2021מספרנו : 
 
 

 לכבוד 
 מר משה פדלון, 

 ראש העירייה
 

 שלום רב,

 2020המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת הנדון: 

 . 2020ועדת הביקורת סיימה את הדיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת  .1

בנושאים  לדיון 10.10.2021ו  19.09.2021כים הוועדה התכנסה בשני מושבים, בתארי .2
 הבאים : 

 2020דוח מבקר העירייה לשנת  .א
  ע"מבדוח ביקורת בנושא החברה לפיתוח הרצליה 

 דוח ביקורת בנושא פארק הרצליה 

 דוח ביקורת בנושא אכיפה מינהלית של חובות ארנונה 

 דוח ביקורת בנושא אכיפה משפטית של חובות ארנונה 

 2019דוח מבקר העירייה  –תיקון ליקויים דוח צוות ל .ב

 
 לפרקי דוח הביקורת.מבקר העירייה המלצות הוועדה מקבלת את  .3

כמו כן, בדיוני הוועדה הועלו על ידי חברי הוועדה מספר נקודות לטיפול ואלה התקבלו פה  .4
 אחד. ההמלצות יוצגו בישיבת מועצת העיר, להצבעה ואישור כלל החברים.

חברי , לוצוות לשכת המבקר מר ירון הררי למבקר בשמי ובשם חברי הוועדה מבקשת להודות
 .ולכל עובדי העירייה שהופיעו בפניה מרכזת הוועדההוועדה המקצועית, ל

 

 
 בכבוד רב,

 
 מאיה כץ

 חברת מועצת העיר
 יו"ר ועדת הביקורת

 
 

 : העתקים
 מנכ"ל העירייה עו"ד אהוד לזר, 

 י ביקורתחברי הועדה לעניינ
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