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 חתשע" חשוןב 'י, שנישהתקיימה ביום  ,מן המנייןשלא פרוטוקול ישיבת המועצה 

 ברמלה בבית ווקר( 2017 באוקטובר 30) 

 
               : ה"ה משתתפים

 ראש העיר, יו"ר  -  מיכאל וידל
 מ"מ רה"ע –אברהם אילוז 

 סגן רה"ע – הרב מיכאל דרעי
 משנה לרה"ע –גבי אברמשווילי 

 ענבל רדה
 ר דידייאי

                                   רפאל קורייב    
 הרב איתן דהאן  

  שמעון שלוש
 סאבא מוסא ד"עו

    גאנםעאמר אבו 
 ניסים פנחסוב 
                        

 :"הה יםחסר
                             סגן רה"ע – ונן מושייבר

 יואל לביא
 מוטי יצחקי 

                             בנימין     בנימין
  סייף אבו ראיס ד"עו
 

 :נוכחים ה"ה
 מנכ"ל העירייה –רונן עזריה 

 היועץ המשפטי –עו"ד דורון דבורי 
 גזברית העירייה –רוזה עללאל 

 מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור -יהושע קלפוס 
 מנהלת מח' הכנסות –נירית טננבאום 

 ת ומנהלמנהלת אגף מזכירו –גלית כהן 
 
 
 

 18:02 הישיבה נפתחה בשעה
 
 
 

 על סדר היום:
 

 .2016דיון בדו"ח השנתי של מבקר העירייה לשנת  .1
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 מס'
 פרטי החלטה   החלטה

 

 2016דיון בדו"ח השנתי של מבקר העירייה לשנת ( 201)  .1
לדיון המועצה  לפקודת העיריות, מובא בזאת (1) )ה(ג. 170בהתאם לסעיף  -רה"ע, יו"ר  –מיכאל וידל 

 .2016הדו"ח השנתי של מבקר העירייה לשנת 
 

דאז  הוגש לראש העיר 2016דו"ח המבקר לשנת  – ונה תלונות ציבורממבקר העירייה ומ –יהושע קלפוס 
 הופץ לכלל חברי המועצהביקורת ו ה לענייני, נדון בועדמר יואל לביא ולראש העיר הנוכחי מר מיכאל וידל

     (.דה לענייני ביקורת שדנה בדו"ח המבקרמצ"ב פרוטוקול הוע)
דו"ח הביקורת המסכם, בכל אחד מהנושאים שנבדקו, נערך לאחר קבלה ובדיקת ההתייחסות של 

לקידום המינהל הציבורי בעירייה ולצמצום היקף הליקויים  . בדו"ח ישנן המלצותהיחידה המבוקרת
 .דאז מר יואל לביא והחריגות בתחומים שנבדקו, ואת התייחסותו של ראש העיר

 
 את שיתוף הפעולה של כלל המנהלים והנכונות לתקן הליקויים, חלקם כבר במהלך הביקורת. ראוי לציין

מתכנסת במהלך השנה מס' פעמים, דנה בממצאים  יההועדה לתיקון ליקויים בראשותו של מנכ"ל העירי
 מנחה את המנהלים ופועלת ליישום ההמלצות והנחיות ראש העיר.

 
 

 .2016דו"ח השנתי של מבקר העירייה לשנת בענין ההמועצה קיימה דיון   
 

   

 .2016מאשרת הסיכומים וההמלצות בדו"ח המבקר לשנת המועצה הצבעה:   
 

 (קולות 12 –פה אחד )בעד                 
           

 (1)נספח מס'            
 

 
 .18:16הישיבה ננעלה בשעה 

 
 
 
 

 
  מיכאל וידל                                                 כהן גלית           

  רמלה העיר ראש                                         מנהלת אגף מזכירות ומנהל         
                                

 
 

 רמלה, 


