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 ,81.2.8.52 מתאריך ,51ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' פרוטוקול       

 

 

 העיר ראש -   ביטון בני מר       :משתתפים

 מ"מ ראש העיר - אזולאי אילנה' גב    

 סגן ראש העיר - ללוש אריאל מר    

  מועצה חבר -  סגרון אלי מר    

 מועצה חבר -  פרץ יוסי מר              

      מועצה חבר -  לוי אלברט מר    

 מועצה חבר - טלקר עופר מר    

 מועצה חבר -   חמו ניסים מר    

 מועצה חבר - בצלאל יהודה מר    

 מועצה חבר -   אדרי קי'ג מר                       

 מועצה חברת - וקנין מרינט 'גב    

 מועצה חבר - אוטמזגין יוסי מר                       

 

 העירייה מזכיר/כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר:            נוכחים

 העירייה גזבר/כספי מנהל.ר -  מזוז שמעון מר   

      משפטי יועץ - טובים בן מנחם ד"עו                      

 העיר מהנדס -  היקלי אבי מר                      

   הרווחה אגף מנהל - מנקיטה אדו מר                      

 

 

 סדר היום

 

 .0/63משרד הפנים לשנת  –אישור דו"ח ביקורת מפורט  .6

 

 נדון הן בוועדת  0/63משרד הפנים לשנת מר בני ביטון: דו"ח הביקורת המפורט 

 וועדה לתיקון הודיווח  פרוטוקולח ואת "רה את הדושאשר איהביקורת                   

 לתיקון  לוועדההוראתי   ,הדו"ח מתייחס לקדנציה הקודמת ,ליקויים                  

 לתקן את כל הליקויים העולים מהדו"ח , לציין שמספר הליקויים לקויים                   

 , יש הערות או הארות ?לארגון גדול כמו עיריית דימונההינו נמוך                   

 

 ?0/63 לשנת הפנים משרד – מפורט  מי בעד אישור דו"ח הביקורת                   

                         

 פה אחד-בעד                 

 

 .מאושר 8.52 לשנת הפנים משרד – מפורט ביקורת ח"דו:  42החלטה מס' 



 

 

 

 

  .0/63בדצמבר  36ליום משרד הפנים  –דו"ח כספי שנתי מבוקר  .0

 

 ואושר         נידון  0/63 לשנת הפנים משרד –שנתי המבוקרח הכספי "הדו מר בני ביטון :

 כספים אושר  ת,פרוטוקול ועד 01/1/62בתאריך  0 'בוועדת כספים מס                   

 .במסגרת הדיון בפרוטוקול  62////בתאריך   60 במועצת העיר מס'                   

  0/63ח הכספי שנתי המבוקר לשנת "התקיים דיון במועצת העיר בדו                   

 כמו כן ועדת הביקורת דנה ואישרה את הדו"ח, יש הערות או הארות                   

 ח הכספי השנתי המבוקר?"לגבי הדו                   

 

  36 ליום הפנים משרד – מבוקר שנתי כספי ח"דו ישורמר בני ביטון : מי בעד א

 ? 0/63 בדצמבר                    

 

 פה אחד–בעד                     

 

 

 בדצמבר 25 ליום הפנים משרד – מבוקר שנתי כספי ח"דו : 41החלטה מס' 

 .מאושר 8.52                         

 

 

 0/62././פרטיכל ועדת תיקון ליקויים מתאריך :  .3

 

 חות ממשרד הפנים הוראתי לוועדת תיקון ליקויים "מר בני ביטון : מיד עם קבלת הדו

 חות ,הועדה התכנסה והתייחסה פרטנית "להתכנס ולדון בממצאי הדו                   

 חות והוציאה הוראות לתיקון הליקויים יש לציין כי הועדה  "לממצאי הדו                   

 ח, "מצאה שחלק מהליקויים תוקנו והמבקר התבקש לתקן את הדו                   

 , 62///1 הפרטיכל נדון  ואושר על ידי חברי ועדת הביקורת בתאריך                   

 יש הערות או הארות?                   

 

 ? 62////מי בעד אישור פרטיכל ועדת תיקון ליקויים מתאריך  מר בני ביטון :

                       

 פה אחד -בעד  

 

 

 מאושר. 2.0.8.52:  מתאריך ליקויים תיקון ועדת פרטיכל:   44החלטה מס' 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

 . 0/62./.1פרטיכל ועדת ביקורת מיום  .2

 

 ח הביקורת "לדיון בדו 62///1מר בני ביטון: ועדת הביקורת התכנסה בתאריך ה 

  36/6063פי השנתי המבוקר ליום סח הכ"לדו 0/63שנת להמפורט                   

 בפעולות הועדה לתיקון ליקויים, ועדת הביקורת אישרה את ן וולדי                  

 חות השונים בהתאם,  יש הערות או הארות?"הדו                  

 

 ? 62///1ועדת ביקורת מתאריך מי בעד אישור פרטיכל  :מר בני ביטון      

 

 פה אחד-בעד                

 

 

 .מאושר 482852פרטיכל ועדת ביקורת מיום  :  40החלטה מס'            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _________________    _______________ 

 שוקי קליין                 בני ביטון            

 כללי /מזכיר העירר.מנהל      ראש העיר          


