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 עיריית יבנה

 
 54/14מן המניין מס' שלא צת העיר מליאת מועמישיבת  תמליל

 23.11.2016, זתשע" חשוןב ב"כ, רביעי 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

 מר מאיר בן הרוש -  חבר מועצת עיר .6

 עו"ד  מאיר דהן   -  חבר מועצת העיר .7

 מר שחר סימנה  -  חבר מועצת עיר .8

 מר אליהו מזוז    -  חבר מועצת העיר .9

 מר רחמים דוד   -  חבר מועצת העיר .10

 :ריםחס

 חובב אשרףמר  -  חבר מועצת העיר .11

 מר רועי גבאי   -  חבר מועצת העיר .12

 כהן  -גב' רונית ארנפרוינד -  חברת מועצת העיר .13

 עו"ד עדי ינקילביץ -  חבר מועצת העיר .14

 גב' לינה שרון -  מועצת העיר תחבר .15
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 אלטמן-טובה שפירא -  פטיתיועצת מש .3

 מנחם שושן -  עוזר ראש העיר .4

 אריאל הלר -  דובר העירייה .5

 שמוליק גבע -  רואה חשבון .6

  פור-יעל יצחק - מזכירות המועצה .7

 

 על סדר היום:
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 עיריית יבנה

  

 .2015ודו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  2015דו"ח כספי מבוקר לשנת  .1

 

סוגר את הישיבה, פותח את הישיבה מהמניין בעניין הדוחות    :ארי-צבי גוב

הכספיים המבוקרים. אנחנו בעצם לא מצביעים. אנחנו רק מצביעים על כך שאנחנו מעיינים. כי 

אם יש הערות, בבקשה תעירו. ועדת הביקורת עברה על זה. בדוח הזה אתה לא צריך לאשר. אבל 

ועדת הכספים ועדת הכספים עברה. יש המלצות של ועדת הביקורת שאומרות הדוח בסדר. 

מצביעה על עודפים. סיום שנה בעודפים. המצב נראה בריא לחלוטין. אם יש למישהו הערות, 

 יעיר קונקרטית. אם לא? אנחנו עיינו. יש הערות? 

 

 אני חושב שהדברים ברורים.   :אהוד ויצמן ד"ר

 

 שיהיה לכם שבוע טוב. תודה רבה.    :ארי-צבי גוב

 

 

___________________ 
 צבי גוב ארי
 ראש העיר

___________________ 
 דוד שטרית

 מנכ"ל העירייה 
  


