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 פרוטוקול ועדת ביקורת

 24.3.21מיום 

 

 יו"ר הוועדה  –: זוהר אברמוב נוכחים

 חברה  –מיגל אבינועם            

 חבר  –יוסי אלבז            

 מבקרת המועצה   –שירה שאול            

 

  :סדר היום

 ."לתיקון ליקוייםשל "צוות  פרוטוקולעיון ב .1

 

  2021לביקורת לשנת  יםנושא .2

 

 במועדים אחת לרבעון. יישר כח על כך. ישיבות : לזוהר חשוב לקיים שירה שאול

 הביקורת השנתית לא יכולה להתנהל לפי הלו"ז של הוועדות.אך 

 שנתית. בראייה הביקורת, כי עבודת המבקר היא  ותבהכרח על דו"ח לאבוועדה נושאי הדיון 

המדינה  דו"חות מבקר, משרד הפניםעל דו"חות בין היתר דנים בוועדת הביקורת 

 ופרוטוקולים של צוות לתיקון ליקויים. 

 : הוגשו לוועדה לישיבה הנוכחית

 פרוטוקול של צוות לתיקון ליקויים  .א
 . 2020צה לשנת דו"ח מבקרת המועמהגשת העתק  .ב

 

ליקויים הוגש בסמוך לישיבת הוועדה ונדון בו בישיבה תיקון צוות  פרוטוקול: זוהר אברמוב

 הבאה. 

 



 

  2020לשנת  הביקורתדו"ח להגיש הערות על על פי חוק  צריך: ראש הרשות שירה שאול

מח אשעד אז במידה ויש שאלות . ורק לאחר מכן הוועדה מתכנסת לדון בדו"ח חודשים 3 עד

  אחרי שתקראו את החומר.  ישתפנו אלי

 

 

 : בחירת נושאים לביקורת

הצעתי את עסקת החכירה של קופ"ח כללית. ביקשתי מהמבקרת לעשות על  :זוהר אברמוב

 . היא תבדוק היתכנות לביקורת משנית. 2021כך ביקורת לשנת 

 

המשיך את הביקורת על הניהול העצמי למתוקף סמכותו : ראש המועצה ביקש שירה שאול

 אבי" ו"בכר". -"ביתבבתי הספר  

. ברגע 2021הסתיימה ומעכשיו אני מתחילה את לשנת  202  מבחינת תכנית העבודה

 בנושא שזוהר ביקש.  שאסיים את הביקורת שביקש ראש המועצה אבדוק את ההיתכנות

 

  ונקבע פגישה לדון בכך בחודש הבא. בפרוטוקול צוות לתיקון ליקויים : נעיין זוהר אברמוב

 

בתחום  באגף החינוךמעדכנת בנוסף כי הייתה ביקורת של מבקר המדינה : שירה שאול

במסגרת וועדת  לקיים דיון מיוחד בנושאברגע שהדו"ח יותר לפרסום נצטרך  .ההסעות

  ביקורת והמליאה.

 

 סיכום:

 צוות" פרוטוקול הביקורת בה נדון בשיבת וועדת ייו"ר הוועדה זוהר אברמוב ייקבע מועד ל

 " שהוגש ע"י מנכ"ל המועצה. לתיקון ליקויים

 

 

 

 זוהר אברמוב                                                                              

 ת יו"ר ועדת ביקור                                                                          

 

 

 מנכ"ל המועצה  –: אלי גטר העתק

 מבקרת המועצה  –שירה שאול           

 מיגל אבינועם ויוסי אלבז  –חברי הוועדה           


