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פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 02-0202
מתאריך יב' בתשרי תשע"ה640240202 ,
מקום הישיבה :אולם קומה ד'
השתתפו ה"ה :
מר איתמר שמעוני

ראש העיר

מר אלכס סולטנוביץ

סגן רה"ע

מר שבתאי צור

משנה לרה"ע ,יו"ר מועצת העיר

מר יורם שפר

משנה לרה"ע

מר אבי קריסי

חבר מועצת העיר

מר איתן קסנטיני

חבר מועצת העיר

מר בוריס מנור

חבר מועצת העיר

מר בני וקנין

חבר מועצת העיר

מר יוסי כהן

חבר מועצת העיר

מר יורי ברנט

חבר מועצת העיר

גב' מיריי אלטיט

חברת מועצת העיר

גב' ריקי שי

חברת מועצת העיר

מר שלום כהן

חבר מועצת העיר

מר שלמה כהן

חבר מועצת העיר

גב' שרה זכריה

חברת מועצת העיר

לא השתתפו ה"ה:
מר תומר גלאם

מ"מ רה"ע

מר אפי מור

סגן רה"ע

גב' סופיה ביילין

משנה לרה"ע

מר אברהם עשור

חבר מועצת העיר

מר יורם מכלוף

חבר מועצת העיר

הרב יעקב אביטן

חבר מועצת העיר

מר משה אטיאס

חבר מועצת העיר

מר שמעון לוגסי

חבר מועצת העיר
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מר חיים סופר

מנכ"ל העיריה

עו"ד רועי שוורץ

עוזר ראש העיר

מר הראל שמואל

עוזר ראש העיר

עו"ד משה ג'ירפי

מנהל אגף תיאום ואינטגרציה

גב' אושרה סגל

דוברת העירייה

עו"ד איתן צוריאל

היועץ המשפטי

רו"ח נעמי אנוך

סמנכ"ל כספים

מר גלעד אורן

מנכ"ל החברה הכלכלית בע"מ

מר איציק בריגה

מנהל אגף החינוך

רו"ח אריאל גמליאל

מבקר העירייה

גב' תמר יוספי

יועצת לקידום מעמד האשה

מר דוד ירון

מהנדס העיר

מר משה שמואל

אמרכל ונציב תלונות הציבור

מר ללו אנקאן

מנהל מחלקת הפיקוח

מר אלון קאפח

מנהל מחלקת תקציב פיתוח

גב' ענת מגידיש

רשמת הפרוטוקול
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להלן הנושאים על סדר היום :
.1

.3

אישור דו"ח ביקורת של רו"ח של משרד הפנים:
א.

אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת .3012

ב.

אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת .3012

אישור פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס'  2-3012שהתקיימה בתאריך
.31.9.12

מהלך הדיון בישיבה:
מר שבתאי צור:
שלום חברים ,היום ייערכו שתי ישיבות מועצה .הראשונה ישיבה שלא מן המניין,
במסגרתה יתקיים דיון בנושא דו"ח ביקורת של רו"ח מטעם משרד הפנים ,ולאחר
מכן אבקש להביא להצבעה את אישור דו"ח הביקורת המפורט לשנת  ,3012את
אישור הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לאותה שנה ,וכן את אישור הפרוטוקול
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת.
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  ,3043012נעבור לסדר יום
של מועצת העיר ונפתח את הישיבה:

להלן הנושאים שנידונו:
.1

אישור דו"ח ביקורת של רו"ח מטעם משרד הפנים:
א.

אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת :0213
מר שבתאי צור:
מונחים בפניכם דוחות של מבקר משרד הפנים לשנת  ,3012דו"ח
ביקורת מפורט ודו"ח כספי ,היו דיונים לגבי הדוחות ,בדו"ח המפורט
מצוין  2פרקים מעמ'  2עד עמ'  6פרק ב' שבו מופיעים הממצאים
העיקריים ,בדרך כלל כל שנה כשמקבלים את הדוחות מתקיימת
וועדה בראשות המנכ"ל שמבצעים את הליקויים.
מצורף לסדר יום פרוטוקול ועדת הביקורת המדבר בעד עצמו ,כל
השאלות נשאלו בוועדה בהשתתפות :גב' מיריי אלטיט -חברת מועצה,
מר אבי קריסי-חבר המועצה ,רו"ח אריאל גמליאל-מבקר העירייה,
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גב' אמה עמר-סגנית הגזבר ,מר יוסי לוי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ועו"ד
שני שטרן מהלשכה המשפטית.
אתן לחברי המועצה לדבר ,אך לפני כן ,אבקש לתת את רשות הדיבור
לגב' מיריי אלטיט ומר אבי קריסי הואיל והם חברים בוועדת
הביקורת.
גב' מיריי אלטיט:
אני רוצה להעלות את נושא של ועדות החובה ,ועדות אלו לא
מתכנסות ,צריכים לקחת לתשומת ליבנו נושא חשוב זה.
מר שבתאי צור:
הערה במקום ,כל יו"ר הועדות חובה יקבלו מכתבים שיפעלו עפ"י
הנהלים.
מר אבי קריסי:
מיריי מתכוונת שהועדות או שלא התכנסו או שהתכנסו פעם אחת
ולפי החוק צריכים להתכנס  2-5פעמים בשנה.
מר שלמה כהן:
אני מאמין שגם השנה העירייה תזכה בפרס הניהול הכספי התקין,
מאחר ומהקדנציה הקודמת יש התנהלות נכונה ,אני מבקש שראש
העיר יכבד את המעמד להקדיש לזה זמן.
אפילו לא הודעת על הפרס שהעירייה קיבלה ולא השתתפת בטכס ,אני
מאמין שנזכה גם השנה ,ואני מבקש שתשתתף ותודיע על הטקס
כהכרת תודה לעובדים.
מר איתמר שמעוני:
אשתתף בטקס ואפילו אקח אתכם איתי ,למרות שאתה צודק
הביקורת מתייחסת לתקופה שלכם.
יש לי פה הערה בביקורת שהעירייה שילמה שכר ל 2-סגני ראש עיר
כשלא התקבל אישור ממשרד הפנים.
צריך לתקן נושא זה ,אני מבקש שתקפידו על כללי משרד הפנים ,יש
לשים לב.
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מר שבתאי צור:
קיימת ועדה ברשות המנכ"ל והם אחראים על דוחות הליקויים.
מר אבי קריסי:
אין פיקוח על שימוש בהקצאות ,העלינו הצעה במסגרת ועדת הקצאות
שעמותה שמבקשת הקצבה היא תקבל תמיכה רק אם היא עומדת
בתנאים.
מר שלמה כהן:
אני מציע לקרוא את התגובות של מנהלי האגפים והמחלקות.
מר שבתאי צור:
אני מבקש להצביע לאישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת 3012
הצבעה:
בעד{ 15 :איתמר שמעוני ,אלכס סולטנוביץ ,שבתאי צור ,יורם שפר ,אבי קריסי ,איתן קסנטיני ,בוריס
מנור ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,ריקי שי ,שלום כהן ,בני וקנין ,שלמה כהן ,שרה
זכריה}

החלטה :לאשר.

ב.

אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת :0213
מר שבתאי צור:
אבקש להצביע לאישור הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת .3012

הצבעה:
בעד{ 15 :איתמר שמעוני ,אלכס סולטנוביץ ,שבתאי צור ,יורם שפר ,אבי קריסי ,איתן קסנטיני ,בוריס
מנור ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,ריקי שי ,שלום כהן ,בני וקנין ,שלמה כהן ,שרה
זכריה}

החלטה :לאשר.
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.0

אישור פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 3-0212
מתאריך :01.9.12
מר שבתאי צור:
אם אין הערות ,אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד{ 15 :איתמר שמעוני ,אלכס סולטנוביץ ,שבתאי צור ,יורם שפר ,אבי קריסי ,איתן קסנטיני ,בוריס
מנור ,יוסי כהן ,יורי ברנט ,מיריי אלטיט ,ריקי שי ,שלום כהן ,בני וקנין ,שלמה כהן ,שרה
זכריה}

החלטה :לאשר.

מר שבתאי צור:
נועל את הישיבה.



מתחילים את ישיבת מועצה מן המניין מס' .0040202

_______________

__________________

חיים סופר

שבתאי צור

מנכ"ל העירייה

משנה לרה"ע
יו"ר מועצת העיר
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