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 וי"ר הישיבהרה"ע  - משה פדלון  נוכחים:

 סגנית ומ"מ ראש העירייה - איה פרישקולניק 

 סגנית ראש העירייה - עפרה בל 

 סגן ראש העירייה - עופר לוי  

 חבר מועצת העיר    - ירון עולמי  

 חברת מועצת העיר   - מאיה כץ 

 חברת מועצה   - פזית בכר  

 חבר מועצת העיר - דרור ד"ר בן עמי 

 חבר מועצת העיר - משה ועקנין 

 חבר מועצת העיר   - אלעד צדיקוב 

 חברת מועצת העיר - דנה ינאי-אורן 

 חבר מועצת העיר   - צבי וייס 

 מועצת העיר  תחבר - גלילה יבין 

 חבר מועצת העיר - יריב פישר 

 חבר  מועצת העיר  - יונתן יעקובוביץ 

 המשנה לרה"ע  - יוסי קוממי 

 חבר מועצת העיר - אורן אוריאלי 

 חבר מועצת העיר - איתי צור 

 חבר מועצת העיר - דורון דבי חסרים:

 חבר מועצת העיר - פביאן איל 

 חברת מועצת העיר - דניאל אייזנברג 

 מנכ"ל - לזר עו"ד אהוד מוזמנים : 

 יועמ"ש - בהרב עו"ד ענת 

   גזבר  - חדד רו"ח רוני  

 משאבי אנושמנהל אגף  - סורדו גלעד 

 מנהל אגף שאיפ"ה - גאון רוני 

 מנהל אגף שירותים חברתיים - סלצברג אהרון  

 מנהל אגף הביטחון  - נהרי עוז 

 נת"צ - כנרי ד"ר שלומית 

 ראש אגף ועדות עירוניות - - עצמון מישל  

 ארגון ותאום אגף מנהלס'  - זאבי רינה   



 12.7.22 –מן המניין של  62מפרוטוקול מועצה מס'   2דף 

 :סדר היום

 

 .2020משרד הפנים לשנת דו"ח ביקורת מפורט של 

 

שנערך עבור משרד הפנים ע"י משרד  2020לעיון המועצה צורף דו"ח ביקורת מפורט לשנת 

 רו"ח נסים דוידוב ושות'.

 בוועדת הביקורת העירונית. 16.6.22-הדו"ח נדון ב

 

 

המובא הינו דו"ח סטנדרטי דו"ח הביקורת המפורט . ציין כי הגזבר, רו"ח רוני חדד הציג הדו"ח

 לעיון חברי המועצה.

הדו"ח מוגש כמידי שנה במסגרת הדו"חות הכספיים של העירייה, בוחן תהליכים שנקבעים 

 על פי נושאים שמשרד הפנים קובע מדי שנה. 

 לא נמצאו ליקויים בדו"ח, נחשב כדו"ח מצויין.

 לחגית וכלל הצוותהודה לחשבת העירייה יעל טבצ'ניק, למ"מ החשבת ליאת גמליאל 

 המנהלים והעובדים.

 

בקשה להודות לחבר המועצה איתי צור, למבקר העירייה והצוות, לגזבר ולצוות   גב' כץ

 המקצועי, למנכ"ל העירייה, ליועמ"ש ולגב' מישל עצמון.

 

 

 לא נתקבלו הערות.

  

 הישיבה ננעלה

 

 ________________________ ראש העירייה:

 

 

 רשמה: גב' רינה זאבי
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