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 18.10.2017 -מן המניין שלא  שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

 . 2016דו"ח מבקר העירייה לשנת  .1

 

  . 2016דו"ח מבקר העירייה לשנת  .1

 

שלא מן המניין לדיון בדו"ח  אני רוצה לפתוח את הישיבה :צביקה צרפתי

יובל. 2016מבקר העירייה לשנת   . בבקשה, מי? 

אנחנו נקצר. אני מודה למבקר ולצוות שלו. סקרנו את  אהוד יובל לוי:

הנושאים שהוא העלה. יש לנו המלצות שמחזקות חלק 

מההמלצות שלו. אנחנו מקווים שיישום ההמלצות יהיה 

היום בנושא של  דבר שיהפוך להיות ריאלי, כמו שדנו

בטיחות ונהלים, שמשרד החינוך קובע. ולא אחת אנחנו 

רואים שמסקנות והמלצות ברמה גבוהה לא מגיעות 

ליישום. וזה מצער. כי למבקר יש תרומה וזה רק יכול 

להועיל. אז ברשותכם, אני אעביר למבקר את רשות 

 הדיבור. 

 דוד, יש לך מה להוסיף?  :צביקה צרפתי

 כל מה שהיה לי אמרתי בוועדה.  :דוד תורג'מן

 תודה.  :צביקה צרפתי

 להציג עכשיו, אני יכול שיש פה עניין, בבקשה, או  :דוד תורג'מן

  –לקבל פה אחד אפשר  :עמירם מילר

 . כן, אני רוצה לקרוא את ההחלטה :צביקה צרפתי
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רק יובל, שכחת דבר אחד, עם כל הכבוד, גם להודות לחברי  :עמירם מילר

 גם להם יש, סליחה, מספיק צרות. הוועדה.

 לזקן חברי הוועדה.   :יהודה יוגד

שנה ללמוד להגיע  40אני מודה לחברי עמירם. יש לי עוד  אהוד יובל לוי:

 לרמה שלו. 

אני רוצה להודות, כן, לדודו, מבקר העירייה, על העבודה  עילאי הרסגור:

 הקשה שאני יודע שהוא עושה. 

 תודה רבה. אין בעיה,  :צביקה צרפתי

תודה רבה על הדו"ח, ולהביע תקווה שהליקויים אכן  עילאי הרסגור:

 נמנעים. 

בקר אני רוצה להודות לכל חברי הוועדה ולדוד תורג'מן, מ :צביקה צרפתי

אריאלה המזכירה. אני חושב לומגיני עוזרו העירייה, לאייל 

שבאמת נעשית, אני קורא את הדו"חות, אני משתדל לעבור 

. אני רואה את הדו"חות. באמת עבודה מקצועית, על כולם

עניינית, שבאמת אפשר ללמוד ממנה. וכמו שאמרתי 

בדברים אחרים במהלך הישיבה הזאת, אנחנו לא מושלמים. 

ה אם הביקורת היא אנחנו תמיד צריכים לדעת. השאל

תמיד אפשר ללמוד, תמיד אפשר לתקן עניינית ובונה, 

 דה לחברי הוועדה ולדוד.ולעשות. אז אני מודה לכם, מו

אני רוצה להקריא את הצעת ההחלטה. לאחר שמועצת העיר  

על פי  2016קיימה דיון בממצאי דו"ח המבקר לשנת 

( לפקודות העירייה הוחלט לאמץ 2)ג()ה()170הוראות סעיף 

את ממצאי המבקר כפי שפורטו בדו"ח הביקורת, בכפוף 

ני ביקורת, להתייחסות ראש העיר והמלצות הוועדה לעניי

כפי שפורטו בפרוטוקול דיון הוועדה לענייני ביקורת ביום 

לית העירייה כראש ועדת תיקון ולמנות את מנכ" 13.9.2017
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 תריכוז החלטו

 
  . 2016דו"ח מבקר העירייה לשנת  .1

 

לאחר שמועצת העיר קיימה דיון בממצאי דו"ח המבקר : 131מס'   החלטה

( לפקודות העירייה 2)ג()ה()170על פי הוראות סעיף  2016לשנת 

הוחלט פה אחד לאמץ את ממצאי המבקר כפי שפורטו בדו"ח 

לענייני הביקורת, בכפוף להתייחסות ראש העיר והמלצות הוועדה 

ביקורת, כפי שפורטו בפרוטוקול דיון הוועדה לענייני ביקורת ביום 

  ולמנות את מנכ"לית העירייה כראש ועדת תיקון ליקויים. 13.9.2017

 

 


