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 56/14מן המניין מס' שלא צת העיר מליאת מועמישיבת  תמליל

 22.12.2016, זתשע" כסלוב ב"כ, חמישי מיום

 

  נוכחים:

 ארי-מר צבי גוב -   ראש העיר  .1

 ד"ר אהוד ויצמן  - סגן ומ"מ ראש העיר .2

  פאלי כהןמר  -  ראש העיר סגן .3

 משה חזותמר  -  סגן ראש העיר .4

 מר יניב עמרני  -  חבר מועצת העיר .5

 עו"ד  מאיר דהן   -  חבר מועצת העיר .6

 מר רועי גבאי   -  חבר מועצת העיר .7

 כהן  -גב' רונית ארנפרוינד -  חברת מועצת העיר .8

 מר אליהו מזוז    -  חבר מועצת העיר .9

 

 :חסרים

 מר מאיר בן הרוש -  חבר מועצת עיר .10

 מר שחר סימנה  -  חבר מועצת עיר .11

 מר רחמים דוד   -  חבר מועצת העיר .12

 חובב אשרףמר  -  חבר מועצת העיר .13

 עו"ד עדי ינקילביץ -  חבר מועצת העיר .14

 גב' לינה שרון -  מועצת העיר תחבר .15

 

 משתתפים:

   דוד שטרית -  העירייה מנכ"ל .1

 תמר קופר -  גזברית העירייה .2

 אלטמן-טובה שפירא -  יועצת משפטית .3

 שלום דמארי -  מבקר העירייה .4

 אריאל הלר -  דובר העירייה .5

 

 על סדר היום:

   .2015דו"ח מבקר העירייה ותלונות הציבור לשנת  .1
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 עיריית יבנה

 .  2015דו"ח מבקר העירייה ותלונות הציבור לשנת  .1

 

 2015ביקורת פותחים את הישיבה בנוגע לדוח הביקורת. דוח ה   :ארי-צבי גוב

נדון בוועדת הביקורת. כאשר התקבלו הרבה מאוד הערות. יש בידיכם את הפרוטוקול של ועדת 

הביקורת. אני חושב שנשאלו שם שאלות נכונות וחשובות, ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת 

שאנחנו מקבלים את המלצות ועדת  לתשומת לב את מה שנשאל. אני מעלה את זה להצבעה

 ועלים על פי ההמלצות של ועדת הביקורת. מי בעד? הביקורת ופ

  

 :14/65/1החלטה מס' 

קבל את המלצות ועדת הביקורת לגבי דוח מבקר העירייה פה אחד להוחלט 

 על פיהן. ולפעול  2015ותלונות הציבור לשנת 

 

  חברים, שיהיה לכם ערב טוב.    :ארי-צבי גוב

 

 

___________________ 
 צבי גוב ארי

 ירראש הע

___________________ 
 דוד שטרית

 מנכ"ל העירייה 
 


