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 :מוזמנים

 מזכ"ל המועצה   -     הילה טרייבר  

 מבקרת המועצה    -     אורלי רזניקוב  

 גזברית המועצה    -     אולגה ששקיס 

 ראש מועצה -  אלי ברכה  

 מועצה סגן ראש  -  מאיר דור

 יועץ משפטי - עו"ד עדי ססדינסקי לוי 

 מהנדס המועצה  -  גבי פל

 איילת שחם יפרח 

 מחלקת הקיימות  -  הדס דותן

 רעות חזן

 תל יצחק -  פבלו לם

 ציון-בני -  אורלי עמיר

 בית יהושע -  צילי סלע

 בצרה -  מירב קורן

 ארסוף -  שוקי ארליך



 חרוצים -  אנדי וולף

 נטרכפר  -  שרון רומם

 רשפון -  גילי בן יקר

 ארסוף קדם -  דני מנהיים

 גליל ים -  בן הטה

 אודים -  תמנה שמואלי

 געש -  ברק בן אריה 

 רון רותם

 עו"ד רויטל

 אפלבוים

 סוזן רובינשטיין 

 

 

 סדר יום:

 

 והמלצות ועדת ביקורת  2018ת דוח מפורט גהצ .1

 

 

 פרוטוקול 

 

 מתחילים בדוח.   הילה טרייבר: 

 חברים, רוצים להתחיל.   דוברת:

 מליאה מחוץ למניין על דוח,  הילה טרייבר: 

עד עכשיו הייתה לנו מליאה מחוץ לבניין, עכשיו אנחנו מליאה   דובר:

 מחוץ למניין. 

 אז נתחיל כי יש עוד כמה נושאים ושלא,  הילה טרייבר: 

 )מדברים יחד, דיבורי רקע(



 שלך.   -יאללה. אורלי הילה טרייבר: 

, מדובר  2019מוקרן לכם על המסך. בשנת  2019אוקי. דוח מפורט לשנת  : אורלי רזניקוב

פה על ביקורת שעושה משרד הפנים כל שנה ושנה. יש לו רשימת נושאים  

שהוא בודק כל שנה, פלוס רשימת נושאים מיוחדים שהוא בודק כל שנה  

ליקויים. זאת אומרת אין יותר  אנחנו סיימנו ללא  2019לבחירתו. בשנת 

 למים.  פשוט מושמדי מה לדון, אנחנו מושלמים. 

 לא היינו צריכים את הדוח בשביל לדעת את זה.   דוברת:

נכון אבל עכשיו יש לנו אסמכתא. יחד איתו יש כאן את הדוח הכספי,   אורלי רזניקוב: 

 . 2019שוב, 

 )דיבורי רקע(

 )מדברים יחד( 

כן זה כבר מת מזמן אבל אנחנו מדווחים אותו אחרי שהוא התקבל   רזניקוב: אורלי 

סופית במשרד הפנים וחזר ממשרד הפנים, גם הכספי וגם המפורט.  

 .  2020אנחנו בינתיים הספקנו לסיים גם את 

 )דיבורי רקע(

 לא נדרש אישור, זה גם כן דיווח.  אורלי רזניקוב: 

 )דיבורי רקע(

 ה. זהו? יפ הילה טרייבר: 

 

 הישיבה הסתיימה 

 


