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 ד "בס
     

 (51)   /5165' מס  שלא מן המנייןפרוטוקול מישיבת מועצת העירייה 
 ..501בשעה , /1115511.5, ז"תשע בחשון  ב "כ,  התקיימה ביום  רביעי

 עכו 11רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 מועצת העירסגנית וחברת   -אביבה גלעד ' גב
 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו

 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 
 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 
 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 ת העירחבר מועצ -מר פריד חזבון 
 חברת מועצת העיר  -שרי גולדשטיין  ' גב
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

 חבר מועצת העיר -מר חאתם פארס 
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו

 
 :ה"נעדרו   ה

 מ וסגן ראש העיר"מ -מר זאב נוימן 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 מועצת העירחבר  -מר רפאל לוזון 
 

  :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"מנכ -מר אוהד שגב 

 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 מ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן
 מנהלת אגף קשרי קהילה –ליזו לוי ' גב

 העירייהמבקר  -מר יוסי כהן 
 סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע -מר איגור מאיורסקי 

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
 מנהל אגף ביטחון פיקוח וחירום  –מר איתן שליו 

 ממונה אגף הכנסות ונכסים –אבו -הילה בן' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ –רות טל ' גב

 דובר העירייה –מר שרון דהאן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 אמרכלית מחלקת קליטה –ילנה נביליצין ' גב

 לשכת ראש העיר עכו –מר נועם שגב 
 מחלקת מידע ותקשוב -טכנאי מחשוב  -יהאד בדראן  'מר ג

 אחראי ארכיב –מר האדר כורדי 



2 
 

 

 
 
 
 

 :על סדר היום

 ,1.51חות מבקר העירייה לשנת "ועדת הביקורת שדנה בדופרוטוקול אישור 

 1 5ב נספח "מצ,  /115.11.5מיום 

 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 חות "אישור פרוטוקול ועדת הביקורת שדנה בדו, נפתחת ישיבה שלא מן המניין

 .5102שנת עירייה למבקר ה
 

 ר ועדת הביקורת"יו –חאתם פארס 
 

 : חות ביקורות"דו 3מדובר על 
 .נושא שילוט .0
 .גביית מזומנים .5
 .תלונות הציבור .3
 

 .חות הביקורת ודנו לפרטי פרטיה כולל התייחסות לליקויים"קראנו את דו (א)
חות מבקר העירייה לשנת "צרפנו לכם את הפרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת בעניין דו (ב)

 .לעיון ואישור, 5102
 

 .מקצועית ומעמיקה, עניינית הודות למר יוסי כהן מבקר העירייה על ביקורתאני מבקש ל
 
 

 מבקר העירייה –יוסי כהן 

 :עתי ביקורת במספר נושאים ובכללםצבשנה החולפת בי .0

 .השילוט המסחרי בעיר .א

 .גבית המזומנים במחלקת הגביה .ב

 .תלונות ופניות הציבור .ג

ל הסיכונים הכרוכים בעיסוק בכספים שבחרה בנהביקורת בגביית המזומנים  .5

 .הפוטנציאלית על הארגוןוההשפעה  במזומן

כי בכל הביקורת החל תהליך תיקון ליקויים תוך כדי הביקורת וגם , חשוב להדגיש .3

 .דבר המעיד על הרצון של בעלי התפקידים בעירייה לשפר את הטעון תיקון, לאחריה

מנת לתקן את -ל העירייה על"הוועדה לתיקון ליקויים מתכנסת בראשות מנכ

 .כל עוד הנושא חםהליקויים בצמוד לביקורת 
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 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אנו מעודדים את ביצוע הביקורות בארגון בכדי לשפר את תפקודן של המערכות השונות

 
כשמבצעים ביקורת בכל תחום מתגלים ליקויים והאחריות שלנו היא לוודא את תיקונם 

 .במיידי
 

צורך לחשוף את כלל הנתונים גם במדד השקיפות אנו מובילים וזאת מתוך ההבנה שיש 
 .כלפי הציבור ולתקן את הנדרש

 
חות "ל העירייה לכנס את הוועדה לתיקון ליקויים ולדון בדו"אני מנחה בזאת את מנכ

 .הביקורת ולוודא תיקון הליקויים
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
, 5102חות מבקר העירייה לשנת "פרוטוקול ועדת הביקורת שדנה בדו שוראי מעלה להצבעה

 . 0ב נספח "מצ,  2.01.5105מיום 
 
 

 :הצבעה
 1חברים   51   -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 

 

 
 **  * יורדים לסיור במוקד העירוני חדש  * * *  

 
 
 

 
 

 
        ________________    ___         _______________________ 

 ראש העיר -ל העירייה                  שמעון  לנקרי "מנכ -אוהד שגב          
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