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 חבר מועצת העיר  -עו"ד אהוד יובל לוי 
 ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת

 
 חתשע"אב  ב   'יז

 2018      ביולי   29
 

 הוועדה לענייני ביקורת  - 2פרוטוקול מספר  
 (825.07.1) חתשע" אבב יג',  רביעימיום 

 
 : משתתפים

 יו"ר הוועדה  -  עו"ד אהוד יובל לוי
 חבר הוועדה  -    מתי פז

 חבר הוועדה  -   אורן כהן 
 חבר הוועדה  -   אמיר קולמן 

 חבר הוועדה )הגיע באיחור( -   יהודה יוגד 
  
 : נוכחים

 מבקר העירייה -   דוד תורג'מן 
   העירייה סגן ראש -   מגיני  לאיי

 הוועדה מזכירת -  אריאלה ברנשטיין
 

 : חסרים
 עמר-רביטל שלום 
 עמירם מילר 

 
 :על סדר היום 

 . 2017לשנת  40מבקר העירייה מספר דיון בדוח  •
 

 :הישיבה נפתחה במועד בנוכחות החברים
 יו"ר הוועדה  -עו"ד אהוד יובל לוי 

 מתי פז
 אורן כהן 

 אמיר קולמן 
 

לצות  את המ מוכנים לקבליו"ר הוועדה שואל את כל חברי הוועדה הנוכחים אם הם 
 ומסקנות המבקר.

 
 היו"ר עורך הצבעה: 

 כן  -אהוד יובל לוי 
 כן  -מתי פז 

 כן -אורן כהן 
 כן -אמיר קולמן  
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המלצות ומסקנות פה אחד לקבל את  הוחלט: תוצאות ההצבעה החלטה

  .2018המבקר ויועבר לישיבת המועצה בחודש אוגוסט 
 
 
 השנה מאחר ועד אחרי נושאים  2על למבקר בכפוף לדין הוועדה רוצה להמליץ  **
 הבחירות לא תהיה וועדת ביקורת.    
 

 ממליץ למבקר לערוך בדיקה באגף ההנדסה, כגון מינויים שלא בוצעו  :1נושא  :יובל
 )כמו מהנדס, אדריכל( שהם תפקידי חובה ולא רשות.  -בעירייה    
 

 ובכלל זה כל הטבה תלושים זה ביצוע נוהל קבלת מתנות, תרומות, בכלל  :2נושא  
 "י בכירים,  ירייה והוצאו לפי טענות, לכאורה, עחייבת שניתן לשליטת הע    
 לא דיווח כדין.ללעובדים בכלל    
 

 ביקורת במחלקת רכש: נהלי עבודה, קריטריונים, ספקים וכו'  :3נושא  : אורן
 

 : פיקוח מחלקת הספורט על חוגי הספורט )חלק מהחוגים לא שייכים 4נושא  
 לעירייה אלא העירייה נותנת להם רק את האולמות(, הקצאת מגרשים, עמותות,    
  תמיכות וכו'.    
 

 היו"ר שואל לדעת החברים על הנושאים שהומלצו:
 2,4נושא  -מתי פז 

 3,4נושא -אורן 
 3,4נושא  -אמיר 
  4, 2 -יובל 

 
 תהליך לא חוקי ושיקרי,  :  אורן

 צריך להיות בפנים ויש להצביע אך ורק   4, לכן נושא 4נושא  על -אנשים החליטו  4            
 .2-על הנושא ה          

 
 דוחה את דברי אורן, הודעתי מראש שמדובר בשאלה אפריורית הוועדה  יו"ר 

 לברור עמדות החברים.    
 

 נערך דיון לגבי ההצעות. 
 

 :4 -היו"ר מכריז על הצבעה, מצביעים מי בעד הנושא ה
 בעד  -יובל 

 בעד -מתי פז    
 בעד  -אורן  

 בעד  -יהודה יוגד    
 בעד -אמיר קולמן     
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 :2 -מצביעים מי בעד הנושא ה 
 בעד  -יובל  

 בעד-יהודה יוגד     
 בעד  -מתי    
 נמנע  -אורן    
 נמנע -אמיר קולמן     
 

כל זאת   ,הנושאים הללו לשנה הבאה  2וועדה ממליצה למבקר לבחור את : החלטהה** 
אחרת  לאחר הבחירות וזכותה תהיה להמליץ דין ולסמכויות הוועדה שתתמנה וף לבכפ

 למבקר. 
וך היכרות עם לוח הזמנים שעלול להתעכב עד לכינוס הוועדה הבאה,  תההמלצה באה מ
 לאחר הבחירות.

 
 נושאים(. 2מציג את המצגת שהכין )הציג  :דוד

 
 מודים למבקר :יובל

 
 מודים ליו"ר הוועדה.  : אמיר

  
 
 
 
 
 
 
 

 אהוד יובל לויעו"ד 
 יקורת ה לענייני בעדווהיו"ר 

 


