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נוכחים

מר בני כשריאל
מר גיא יפרח
מר בוריס גרוסמן
מר נוריאל גץ
מר דודו מתתיהו
גב' מעין מור
מר רפאל אוברגוט
מר יהודה אסרף
גב' אלינה אייזנברג
מר אבי רחמים
מר גילי כהן
מר יחיאל ועקנין
גב' שרה קמינסקי
גב' גבי בר זכאי
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משתתפים:

מר אליעזר הר ניר
מר מוטי בר שישת
מר חיים שמעוני
עו"ד גלעד רוגל
מר חזקי זיסמן
גב' שלומית ביטון
גב' ענת רחמים
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חסרים:

ד"ר רוני טורטן -

 -חבר מועצת העיר
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ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'  – 11ביום 14/1/15
על סדר היום:
.1

דיון מיוחד בדוח מבקר העירייה לשנת ( 2012החברות הכלכליות).
ישיבת המועצה

בני כשריאל:
אני פותח את ישיבה מספר  .11דיון בדוח מבקר העירייה לשנת  ,2012החברות הכלכליות.
בבקשה .בבקשה ,אדוני יושב ראש ועדת הביקורת ,דיון בדוח מבקר העירייה.
גבי בר זכאי:
אני חושבת רק אפריורית ,לדון היום ,ב ,2015-על  ,2012זה קצת מאוחר מדי.
בני כשריאל:
מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא.
גבי בר זכאי:
היה צריך לדון על זה קודם.
בוריס גרוסמן:
בני ,זה באמת לא בסדר .גבי צודקת .אני אגיד לך ,בשנה שעברה אנחנו דיברנו על  ,2001אנחנו
התקדמנו.
גבי בר זכאי:
חבל שעושים צחוק מהעבודה שלנו.
בני כשריאל:
בבקשה.
יחיאל ועקנין:
קודם כל אני רוצה לברך את מבקר החדש ,חיים שמעוני ,שעושה עבודה יפה .אני חושב שהנושא
שאפרתי בחר ,החברה הכלכלית ,לעשות ביקורת ,זה נושא מאוד מאוד מורכב ,מאוד בעייתי ,עם
הרבה נושאים והרבה תחומים והיקף כללי מאוד רחב .האמת שהוא ממש מה שנקרא פרס את
החברה הכלכלית לפלחים ,פלח פלח ,וממש כל הביקורת הייתה עניינית .נתנו להנהלה להגיב .חלק
ממה שהם הגיבו הם תיקנו ,דברים מקובלים שסודרו ,דברים אחרים ,את ההמלצות שלנו כתבנו
בדוח של המבקר .אתם מוזמנים לקרוא מה כתוב שם ,כל התגובות ,בטח קראתם.
אני רוצה להודות לוועדת הביקורת ,זו ממש ועדה בחסד עליון ,דודו ,רפי ,שרה ,חיים ,רינה .זהו.
בני כשריאל:
אנחנו מאמצים את ההמלצות של ועדת הביקורת .אנחנו גם ביקשנו מהחברה הכלכלית להפסיק
את נוהל ההלוואות והם הודיעו לנו שהם מפסיקים את נוהל ההלוואות .זה אחד הדברים שצצו
בזה .יש התנגדות לקבל את ההמלצות של ועדת הביקורת?
אנחנו מקבלים את ההמלצות של ועדת הביקורת ונפעל לגביהם .אנחנו גם מבקשים מהחברה
הכלכלית לתקן את מה שדרוש תיקון לפי דוח ועדת הביקורת .תודה.
__________________
אלי הר ניר
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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