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  25/6/2015מיום   6/2015פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 
 משתתפים: 

 שלמה בוחבוט, ראש העיר 

 יורי קוצ'ר, מ"מ וסגן ראש העיר 

 עו"ד איימן שנאתי, סגן ראש העיר 

 ליאור לסרי, סגן ראש העיר בתואר 

 טובה מעוז, חברת מועצת העיר 

 שמעון בן נעים, חבר מועצה 

  מועצהשלמה סויסה, חבר 

 נינה קרפוב, חברת מועצה 

 ארקדי פומרנץ, חבר מועצה 

 מקסים בריינין, חבר מועצה 

 אבו חסאן חליל, חבר מועצה 

 טנוס נחלה, חבר מועצה   

  חסרים:

 עו"ד יוסף ברדא, חבר מועצה 

 משתתפים נוספים: 

 סילס לבילייה, מנכ"ל העירייה 

 עו"ד אורית טואף, יועמ"ש העירייה 

  מינהל כספיםפואד אנדראוס, ראש 

 אלכס קורנייב, מבקר העירייה 

 ראשי מינהלים ומנהלי מחלקות 

 על סדר היום:

יון מיוחד בסיכומים והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת ד .1
2013. 

 סדר הדיון:

 :1עיף מספר ס

 .2013דיון מיוחד בסיכומים והמלצות ועדת הביקורת לדו"ח  מבקר העירייה לשנת 
 נחלה: טנוס

 אני מבקש להתייחס ולומר מילה טובה על עבודתו של אלכס כמבקר העירייה.
 על כך שנכנס לעומק הדברים ובודק היטב. טוב שיש לנו עין נוספת ששומרת 

 ומפקחת על מנגנוני העירייה. כל הכבוד.
 ארקדי פומרנץ:

 גם אנחנו מצטרפים לברכות למבקר העירייה על העבודה הרצינית שמבצע גם
 כמרכז תלונות הציבור. כל הכבוד לאלכס ולשאר העובדים במחלקתו.



 אלכס קורנייב:

פעמים ודנה בכל הנושאים,  3הדו"ח הועבר לעיונכם, ועדת הביקורת התכנסה 
 כל בעלי התפקידים הוזמנו לדיוני וועדת הביקורת, והתקיימו דיונים ענייניים. 

לחברת הועדה נינה קרפוב על אני מבקש להודות ליו"ר הוועדה טנוס נחלה ו
 הזמן והמאמץ הרב שהם משקיעים. תודה לכם.

אני מבקש מחברי המועצה לאשר את הסיכומים והמלצות ועדת הביקורת 
, ולהנחות את הצוות לתיקון הליקויים לפעול 2013לדו"ח מבקר העירייה לשנת 

 לביצוע תיקונים והמלצות הביקורת.
 מנכ"ל העירייה: 

 לחברים? האם יש הערות

 הצבעה: 

 כל חברי המועצה הצביעו בעד.

 (022)החלטה מס' : 1החלטה בסעיף מספר 

לדו"ח מבקר  מאשרים פה אחד את הסיכומים והמלצות ועדת הביקורת 
 הצוות יפעל לתיקון הליקויים שעלו בדו"ח הביקורת. .2013העירייה לשנת 

 
 כלפון יהודית, רושמת הפרוטוקול:

 העירייהמזכירת מנכ"ל 
 

 שלמה בוחבוט, ראש העיר, סילס לבילייה, מנכ"ל העירייה


