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 גתשפ" חשוון' ושהתקיימה ביום שני  דיון מיוחד -מועצה פרוטוקול ישיבת            

 רמלה. 6אשכול הפיס , רח' הזית (  2022 אוקטוברב 31)                              
 

 
 

  18:09 - שעת פתיחת ישיבת  המועצה 

 
 :נוכחים

   
 ראש העיר, יו"ר ישיבת המועצה  -מיכאל וידל  

 סגן רה"ע   -יתן דהאן הרב א

 השתתף בהצבעה( 18:14)נכנס בשעה סגן רה"ע    -אברהם דז'ורייב 
  חברת מועצה  - אורלי ארביב 

 השתתף בהצבעה( 18:16)נכנס בשעה חבר מועצה   -מאור מאיר אשש  

 השתתף בהצבעה( 18:12)נכנס בשעה חבר מועצה -הרב מיכאל דרעי 

 השתתף בהצבעה( 18:13שעה )נכנס ב חבר מועצה  -שלומי פנטה 
 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה  -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 השתתף בהצבעה( 18:24)נכנס בשעה חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 

 השתתף בהצבעה( 18:21)נכנס בשעה  חבר מועצה    -עו"ד ראיס אבו סייף 
 חבר מועצה   -  עמאר אבו גאנם

 חברת מועצה    -ן רותם כהן כחלו

   חבר מועצה     -מיכאל מיכאלוב  

 חבר מועצה    -הראל שוהם 

  חבר מועצה   -יאיר דידי

 

 חסרים:
 חבר מועצה   -רונן מושייב  
 חבר מועצה   - שמעון שלוש

 חבר מועצה   -משה שטה 

 

 :מנגנון עירוני
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 
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 ייה גזברית העירס.  - שגיא רוזנבלט

  יועמ"ש  - דורון דבורי עו"ד 

 מבקר העירייה   -יהושע קלפוס

 
 
 
 
 
 
 

 מס'
 פרטי החלטה    החלטה

 
  : 1202דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת . (401) .1

 ( לפקודת העיריות התקיים דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה 1)ה() ) 170בהתאם לסעיף               
 . 2021לשנת               

             
 מבקר העירייה , מר יהושע קלפוס  הציג את הנושאים שנבדקו בדו"ח כדלקמן :               

  

 והמלווים. םתפעול מערך ההיסעי

 המתנ"ס הערבי.

 רים.בקורת בנושא תב"

 הבריכה העירונית.

 המחלקה הווטרינרית.

 רכש עבור קייטנות.

 

                

 מצת החלטות ועדת הביקורת והמלצות מבקר העירייה.מועצת העיר מא          
  ( 4-, נגד  1-, נמנע 11 -)בעד                                                               

 ( 1)נספח מס' 
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 ** ישיבת המועצה הוקלטה ותומללה בהתאם להוראות הדין. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מיכאל וידל                               רונן עזריה                      
 רמלה      העיר    ראש                                   העירייה מנכ"ל                

 
 

 

 

 
  


