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  2963/מה           מספרנו                             
  

  
 12/12/12/12/11/11/11/115555/ מיום  מיום  מיום  מיום 2012201220122012ת ת ת ת מנין לשנמנין לשנמנין לשנמנין לשנשלא מן השלא מן השלא מן השלא מן ה' ' ' ' פרטיכל ישיבת מועצה אפרטיכל ישיבת מועצה אפרטיכל ישיבת מועצה אפרטיכל ישיבת מועצה א

        
  

  מ ראש המועצה" מ-    מר חיים גל  :משתתפים      
  ר ועדת בקורת" חבר מועצה ויו-    מר נסים פרץ         

   חבר מועצה-  מר אופיר אליהוא
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב          

   חבר מועצה -    מר לב בינמן
   חבר מועצה-    מר אלון בנדט
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן

   מועצה חבר-    מר יעקב שנחה          
  

   ראש המועצה-    מר אלי לוי    :חסר      
  

   יועץ משפטי-  ד יצחק ששון "עו   :נוכחים      
   מבקר המועצה-   מר שמואל לביא          
   המועצהתיגזבר -    ליליאן אדרי' גב          
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי          
   מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב          
   מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב          
   המועצהט" קב-    מר דני מלכה          
   מנהלת לשכה-    אורי לובל' גב          
   מזכירת המועצה-   עדנה זטלאוי' גב          

  
  
  

        ....2010201020102010ח מבקר משרד הפנים לשנת  ח מבקר משרד הפנים לשנת  ח מבקר משרד הפנים לשנת  ח מבקר משרד הפנים לשנת  """"דיון בדודיון בדודיון בדודיון בדו: : : : על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום        
        

  .ר הועדה" מוסר רשות דיבור ליו-   חיים גל  
  

  תפרת ה פעמים כי התעוררו כל מיני שאלות בנוגע לתקופ4  התכנסנו הזהח" לדו-  ניסים פרץ  
  .  בין סלאמה לליליאן      
  .הסביר את שידוע לו, ועדהוסלאמה הוזמן ל        
  , לקרן לעבודות פיתוח₪  מליון 1.5הועברו ₪  מליון 4.5כביש הגישה לרכבת ר "מתב        
  .  ליליאן הבהירה שכשהיא יצאה מכאן הכסף עמד לזכות מבני תעשיה      
  ,  את הכסףתבעואם המינהל י,   קבלנו הסבר שראש המועצה נתן את ההוראה      
  .ח הכספים המגיעים לנו מהם" נתחשבן עימם ע,  בעתיד אם בכלל      

  
  : שאלות פתוחות3  נשארו       
  .  מים      
   הכסף שהיה אמור להגיע הובטח שנקבל בישיבה עם המשרד –  בית הכנסת       
  .  לענייני דתות      
  .₪ מליון 0.5 -  עד היום לא הגיע הכסף כ      

  
  המיוחסות לשנתההוצאות את , 2008 - ההקצבה הייתה ל.ח" אלש209 התקבלו -  ליליאן אדרי  

  . לא קבלו מאתנו2007         
  . 464,000₪סיון לקבל את כל ההקצבה י  יש בכוונתנו לערער על החלטה זו ונ      
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   המבקר ח"משרד הפנים לפי דו, פיתוח' ן לעבח לקר" אלש190רה י הרשות העב-  ניסים פרץ  
  .  פתח בחקירה      

  
   שנים וההערה 3 עברו כבר . אם פותחים בחקירה אני צריכה לדעת מזה-  ליליאן אדרי  
  . נמחקה2012  לשנת       

  
   המלצנו בוועדה לנקות . הייתה בעיה ובעקבותיה התפטרתי מועדת הנהלה-  ניסים פרץ  
  .  את ההערות ולצאת לדרך חדשה      
  .צריך לפתוח כרטסת לפי המלצתה של ליליאן,  עם מבני תעשיה  דגש על עבודות         

  
  ,  לקראת הביקורת הבאה של מבקר המועצה בקשנו לקיים דיון בין הועדה אליו-  בינמןלב   
  .ח הבא"  ואנחנו נתקן כמה סעיפים לדו      

  
  א זה ממצה על אף שיש הערה על כך של,  עבודה טובה ונכבדתה מבקר המועצה עש-  ם פרץ יניס  
  .חות בזמן"  הגיש דו      

  
  כמובן למבקר על ההתייחסויות , ר הועדה ולכל חברי הועדה" מבקש להודות ליו-   חיים גל  
   והוא עושה תור לעסוק בביק-לרית ווהערכתי לניסים פרץ על עבודתו הלא קלה ולא פופ        

  . יצטמצם בהערותיוח"ואני מקווה שכל שנה הדו .פהעבודה י  
  

  .לליליאן וגם לדעבס, "כעזר כנגדו"יתה י להודות לעדנה שה-  ניסים פרץ  
  

  :מעלה להצבעה -   חיים גל  
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        ....2010201020102010לשנת לשנת לשנת לשנת 

  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                  
  
  

  
  

  

  
  
  


