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 ט"תמוז תשס' כ   
  2009,  יולי12   
  2009-0005-99 :אסמכתא  

  
       
    

   הועדה לענייני ביקורת-4פרוטוקול מספר 
  05.07.09 -מתאריך ה

  
     

  ר הועדה"יו  -      גיא בן גל   :נוכחים
  דהחבר הוע  -      איציק יואל    
  חבר הועדה  -       אורן כהן    
  חבר הועדה  -  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו    
  חבר הועדה  -      אהוד יובל לוי    
  חבר הועדה  -      צביקה צרפתי    
  חבר הועדה  -    ד מנשה אליאס"עו    

  
  מבקר העירייה  -     אליעזר פיירשטיין    :משתתפים

  
  

  :על סדר היום
  
 .דיון בממצאי ועדת הבדיקה בנושא חומת בריה .1
 .2008 לשנת 32' דיון בדוח מבקר העירייה מס .2
  
  

  , י ראש העיר"אשר הוטל לבדיקת המבקר ע, נתחיל לדון בדוח בריה    :גיא
  המהנדס , ל"חברים בה היו המנכ, כמו כן, ר הועדה"ומבקר העירייה היה יו      
  .והיועצת המשפטית, )דאז(      
  
   אך יש לנו הזכות לדון ,2008 ולא בדוח 2007דוח בריה לא שולב לא בדוח      

  .הועדה רשאית לדון על כל דוח שנוגע לעירייה. בו      
  

  , מאחר והוגש דוח לראש העירייה על כך, לא חושב שיש צורך לדון בדוח זה  :אליעזר
  .והוא לא שולב בשום  דוח.                          כמו כן הוא הוגש גם למשרד הפנים

  , בדוחות משרד הפנים,  תדון בדוחות המבקרהועדה לעינייני ביקורת       
  .דוחות מבקר המדינה       
  זה לא היה יוצא ממני ולא היו , ר הועדה"ובאם מבקר העירייה לא היה יו      

  ר "אך מצד שני בעתיד ימנעו מהמבקר לשמש כיו. מבקשים לדון על כך       
  .ועדה כלשהי       
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  יצרו עימי קשר אייל יוניאן , "בקול הכפר"בעקבות פירסום הכתבה     :גיא

  .להביע את עמדתם" הבמה"שטענו שלא נתנו להם את , ברייה ושלמה       
  

  יש בכוונתי להזמין את מר אייל יוניאן לישיבה הבאה של הועדה לעינייני     
  .ביקורת      
  

  עבר , רך להמשיך ולדון בזה מאחר ויש דוח בדיקהגם אני חושב שאין צו  :צביקה
  יש המלצות לועדה אפשר לדון בהם ולהצביע בשם , עדה לחיוב אישיאת הו       
  .כל הועדה ואז נחליט אם המסקנות יתקבלו או לא      
  

  .ל העירייה לשעבר יש את הרצון לתקן את הנאמר עליו"למנכ    :גיא
  

  .ר הועדה"י יו"סדר היום לועדה ואופן הישיבה נקבעים אך ורק ע    
  

  אך עדיין חושב שאין לנו הזכות לדון בדוח , ומרמקבל את כל מה שגיא א    :אורן
  ואני אפנה ליועצת המשפטית לקבל חוות דעת ואביא אותה לישיבה , זה      
  .הבאה      
  

  .מקבל את החלטת הועדה    :יובל
  

  אין לו , קודם כל אומר המבקר שמדובר בגוף שאין לו מעמד סטוטורי    
  אדם , מדובר בהטבה לתומך של ראש העיר, לכאורה .סמכויות מוגדרות      
  .שצעק וקיבל את מה שרצה      

  
  מבקש ; אם יש חשש להבהרה כלשהי בבקשה אפשר להעביר זאת הלאה    

  .להעביר את הנושא ליועץ המשפטי של משרד הפנים      
  

  ??על מה דנים בעצם. גם אני חושבת שאין טעם להמשיך ולדון בזה    :שלי
  

  האם יש טעם ,  של הועדה ונראה לי שהם המלצות טובות מאדיש המלצות    
  ??לדון בזה בכלל      
  

  .על המעמד שהוא נעשה בכלל, יש דוח ייחודי  :גיא
  

  למי שמוזכר בדוח כמו " במה"ר הועדה סבור כי יש לתת "אני כיו
  . יש לקבל המלצות בכתב-אייל יוניאן ומשלמה ברייה 

  
,  ברייההלישיבה או נשמע את המלצותיו של שלמאם נזמין את אייל יוניאן   :שלי

  .מה יצא לנו מזה
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מי שמפקפק בכך יכול לבקש חוות דעת .  עד כאן נושא ברייה, טוב  :גיא

  .מהיועצת המשפטית של העירייה
        

  
  .נחלק לכל אחד נושא שיבדוק אותו, 2008בנוגע לדוח המבקר לשנת   

  
  :להלן רשימת הנושאים לכל אחד  

  
  כח אדם ושכר  -שלי   
  טיפול בהשלכת פסולת   -גיא   
  תרומות -מנשה   
  תחזוקת מבנים' מח   -יובל   
  י הצעות מחיר" התקשרויות עפ-איציק   
  תמרורים  -אורן   
         בטיחות במגרשים ואולמות ספורט-צביקה   

  
    
אתם יכולים , אתם יכולים לבקש כל מסמך שאתם חפצים בו: לידיעתכם  

  .ל גורם מהעירייה שאתם רוציםלפנות בשם הועדה לכ
  

  .הועדה מאשרת לכל אחד מחברי הועדה לגשת לאגף הרלוונטי ולבדוק  
  

  .מבקש לטפל גם בנושאי ביקורת המעקב  :יובל
  

  .להתראות בישיה הבאה,  כאן מסתיימת הישיבה  :גיא
  
  

  
  

  
  
  

  גיא בן גל                
  חבר מועצת העיר  

   ר הועדה לענייני ביקורת"ויו                 
  
     
   
   
   

    
           
    
    


