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  טבת' כד 6.1.2011מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', שלא ,מישיבה 

 ,באולם הישיבות בק'/ג' בבנין העירייה. 10.00ה בשעתשע'ו,

 

 ראש העיר   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה  קלאודיה מרקובעו'ד 

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה   דורון משה  

 חברת מועצה   ןדבורה כה  

 חבר מועצה  עו'ד דוד בניאשוילי  

 חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה  ד'ר ברלנד אדוארד  

 סגן ראש העיר   אור כהן  

 חברת מועצה  אורנה שטרקמן  

 חבר מועצה /  אייל וייזר  

 חבר מועצה  עו'ד אורן סודאי  

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן  נעדרו:

 חברת מועצה   כושרית מול  

 

 נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס 

 היועץ המשפטי  עו'ד אורן ארבל  

 מבקר העירייה   יורם כהן  

 גזבר העירייה חגי שוורץ

 מזכירת העירייה בפועל   עדה כהן  
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 על סדר היום
 

' הפנים ומבקר על דו"חות הביקורת של מש ,דיון בהמלצות ועדת הביקורת

 .2013העירייה משנת 

 מבקר ה עירייה ביקש את רשות ה דיבור וקיבל אותה מיו"ר ה ישיבה, 

 ראש העיר.

מבקר העירייה ציין שאמנם מרבית הטענות כבר תוקנו, אולם הוא רוצה הדגיש 

 את נושא אי הקמת תאגיד המים.

במענה כי לאחרונה ניתנה אורכה נוספת בחקיקה , הדוחה את ראש העירייה ציין 

 חובת הקמת התאגיד.



 עקב אי הקמת התאגיד.₪  מליון  11 -המבקר טען כי העירייה סופגת קנסות כ

בו ראש העירייה הדגיש כי הדברים שציין המבקר אינם נכונים, והסכום שנקב 

 יסוד.המבקר משולל כל 

בעניין זה, אלא יש ₪  מליון  11קנס של ראש העירייה הדגיש כי אין כל 

 מחלוקת עם חברת מקורות שכלל אינה קשורה לתאגיד. 

חברי המועצה: שמואלי וסודאי, השיבו למבקר כי ההתנגדות להקמת התאגיד 

הינה של כל חברי המועצה, וזאת אף לאור העלויות הנוספות של שכר, משרות 

 ניהול, וכדו' אשר יהיו כרוכות בהקמתו.

העיר הדגיש כי כבר קיימת בכל הארץ ההבנה כי הקמת תאגידי המים אינה  ראש

 מועילה, להיפך היא גורמת לנזק לתושבים, ואינה מועילה למערכת המים.

התנהל דיון, השתתפו בו: ז'קי סבג, יורם לוי, דורון משה, אשר שמואלי, אורן 

 סודאי, אייל וייזר.

 ם : אין., נגד: אין, נמנעי16בעד:  -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 

 מזכירת העירייה בפועלעדה כהן 

 ראש העירייה ז'קי סבג

 
 


