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 ההרצלייעיריית 

 

 מן המנייןשלא ישיבה 

 18:00, י"ג בתמוז תשפ"ב, בשעה 12/07/2022 שנערכה ביום שלישי בתאריך

 נוכחים:

 ראש העיר –משה פדלון  מר

 מר גו' ניסימוב

 ראש העיר סגנית ומ"מ –' איה פרישקולניק גב

 מנכ"ל –אהוד לזר  מר

 יועמ"ש –"ד ענת בהרב קרן עו

 ZOOM -גזבר העירייה  –מר רוני חדד 

 גב' רינה זאבי

 חברים:

 מר עופר לוי

 גב' עופרה בל

 ינאי-אורן דנה' גב

 מר יונתן יעקובוביץ

 ירון עולמי מר

 כץ מאיה' גב

 פישר יריב מר

 גב' דניאל אייזנברג

 מר אלעד צדיקוב

 מר משה ועקנין

 מר צבי וייס

 גב' פזית בכר

 דורון דבי מר

 מר אורן אוריאלי

 מר צור איתי

 מר דרור בן עמי

 מר יוסי קוממי
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 מר יריב פישר

 גב' גלילה לבון

 גב' פזית בכר

 מר דורון דבי

 : סדר היום
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אני פותח ישיבה שלא מן המניין בנושא הדו"ח המפורט של משרד הפנים  ג'ו ניסימוב:

 . 2020לשנת 

כספי מבוקר מטעם משרד הפנים מוגשים שני דו"חות אני מזכיר דו"ח  רוני חדד:

ודו"ח ביקורת מפורט, בדו"ח הזה בדרך כלל מוצגים נתונים של הרשות, כפי 

נושאים נוספים  שתראו בתוכן העניינים זה דברים שדרך כלל קורים +

שעולים מידי שנה על פי החלטת משרד הפנים. הנושאים שנבדקו השנה היו 

ות משבר בדיקות בנושא רישום הקצאה של משרד הפנים לסלי סיוע בעקב

הקורונה, ובדיקות בנושא קרנות הפיתוח. אני אגיד את זה פשוט קצרה. 

הדו"ח הזה הוא דו"ח ללא שום ליקויים, כפי שאתם רואים בפרק ב', פרק 

ב' מציין את הליקויים השוטפים שהתגלו בשנת הביקורת, לא התגלה שום 

ם ליקוי, אני חושב שזה תודת הצטיינות לרשות ולפעילות של המנהלי

והעובדים שאין שום ניקוד בכל הביקורות שהמבקר עשה ובדק גם חלק 

 מהליקויים בפרק ג' תוקנו וטופלו. אם יש שאלות אני אשמח להשיב.

קודם כל אני רוצה להתחיל ולהגיד תודה לא רק לצוות המקצועי גם לאיתי  מאיה כץ:

, אז צור אנחנו מספר חברי ועדה אבל היחידי שמתמיד להגיע זה איתי צור

בזכותנו יש קוורום בדרך כלל, דנה כן כי אחרת אין ועדה, אנחנו יושבים 

וממתינים אז כן ראוי להגיד תודה. אני חושבת שהישיבה הזאת והדו"ח הזה 

כן הוא דו"ח חיובי וכן יש מקום להגיד קודם כל, כל הכבוד לכם ולצוות 

ה אותו המקצועי שמתמיד מה שנקרא להילחם על שלו גם בשנים עברו הי

הפירות שמבשילים משנה לשנה, ישיבות האלה בדרך כלל  דבר ורואים את

מתנהלות בצורה מאוד נקרא לזה ישיבות ממלכתיות נגדיר את זה ככה וזה 

גם באמת המקום להגיד תודה לך ירון, ולכל הצוות, רוני לך ולכל הצוות, 
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 אהוד, ענת באמת אני לא רוצה לפספס אף אחד מישל, וזה הכל.

עוד מילה אחרונה באמת בהמשך לתודות אז תודה לחשבת יעל טבצ'ניק,  רוני חדד:

שהיתה בדו"חות וממלאת מקום ליאת גמליאל שהמשיכה את העבודה 

וסיימה מול רו"ח גם את כל הדו"חות של התאגידים העירוניים ולחגית וכלל 

 הצוות המנהלים והעובדים.

 דופן באמת ישר כוח. ישר כוח דו"ח באמת מרשים יוצא אהוד לזר:

 

 -הישיבה ננעלה  -
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