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 (23.07.2019) תשע"טתמוז  'כ
============================================================================================== 

 

 ונאוה לוייששכר מקונן , ,גבי סלמון ,גלם אלי, ליבר משה, שהם איתי, פרץ משה משתתפים:
. 

 

 .סעדהיקי ו אריאל בריח, עמית חפץ ,גיא מגידישאלישע תשבי,   חסרים:
 

    גזברמזכיר/ –דורון לוז  נוכחים:
 מבקרת –לאה מימון 

 
 :סדר היום

 סדר היום

 . 492אישור פרוטוקול מליאה  .1

 אישור תקציב שנתי ועד מקומי בן זכאי. .2

 אישור תקציב שנתי ועד מקומי ניר גלים.  .3

 מצורף((לאה. -2018דו"ח ביקורת  .4

 החלפת מורשי חתימה בחשבונות בית ספר .5

 החשבונות 2יניב ערקי מנהל בית הספר החדש מחליף את רחל שפרון ב

ביה"ס היסודי,  ייקרא מעתה מ.א. חבל יבנה בית ספר  -שנקרא מ.א. חבל יבנה  296915חשבון מספר 
ה או עמיח"י  יהיו תקפים  עמיח"י  וגם השמות "בית ספר עמיח"י" או בית ספר היסודי בחבל יבנ

 בחשבון.
 033379017 מורשי חתימה יהיו:   * יניב ערקי ת.ז.

 052221447* ישעיהו ויזנר ת.ז         
 054532411* דורון לוז ת.ז         
 034488031ניקול רוט ת.ז   *        

 מורשי החתימה תחייב את החשבון. 4מתוך  חותמת החשבון בצירוף חתימה של   
 שבון:  "ביה"ס עמיחי" )ניהול עצמי(ח

 033379017ת.ז  . יניב ערקימורשי חתימה יהיו:  * 
 .052221447* ישעיהו ויזנר  ת.ז         

 034324657* רבקה טאוב ת.ז         
 תחייב את החשבון.  3מתוך  2חותמת החשבון בצירוף חתימה של 

 

 מק.ע.פ₪   200,000–אולם אירועים כרם ביבנה  –הגדלה - 744 -תב"ר .6

 לק.ע.פ₪  94,041תכנון והקמת גן בב"ד   -הקטנה  -696     

 לק.ע.פ₪   363בעמיחי  18שיפוצי קיץ  –הקטנה -719     

 מק.ע.פ₪   15,108 -הגדלה מיכלי מים חרום -725     

     

 דיווחים ושונות .7
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 .20196.042.מיום   492מליאה אישור פרוטוקול   :1סעיף 

 .492 וקר את הפרוטוקולס  דורון:

 מה קורה עם חיוב הארנונה על הפרגולות? :נאוה ואלי

היועצים המשפטיים של המועצה הוציאו חוות דעת שאסור לנו שלא לגבות על הפרגולות כל מידע חדש  :משה ל. 

תקפות חוות הדעת שלהם , כרגע הועברה להם חוות שיש לנו , אנחנו מעבירים להם על מנת שיבדקו את 

 , ונמצא בבדיקה נוספת.עת נגדית שקיבלנו מגורם אחר בניר גליםד

 מה המשמעות של האישור שלנו לצו הארנונה?   :גבי

לפי היועצים המשפטיים במידה ואין שינויים בצו מעבר לעדכון האוטומטי הצו תקף גם ללא אישור  דורון:

 .מליאה

 ונה ניסוחו על פי בקשת לאה.פרוטוקול סעיף "דו"ח ממונה על תלונות ציבור ש   דורון:

   

 .492המליאה מאשרת את פרוטוקול   החלטה:

 .אריאל בריח ביקש לדחות את סעיף הקמת ועדת חינוך לישיבה הבאה בגלל חופשתו

 

 
 ועד מקומי בן זכאי 2019אישור צו מיסים ותקציב   :2סעיף 

 2019הוצגה למליאה החלטת הועד על צו מיסים ותקציב   

 .בן זכאי 2019צו המיסים ותקציב אישרה את יאה המל  החלטה:

 

 .ניר גליםאישור תקציב שנתי ועד מקומי   :3סעיף 

 בוטל

 

 .גביה  )לאה(-2018דו"ח ביקורת    :4סעיף 

 לפי ממצאים: סקרה את תמצית דו"ח הביקורת  :לאה 

 א. שתוקנו                

 ב. שהתקבלה בגינם תגובה כגון: יבוצע, בטיפול               

 ג. שלא תוקנו ולא התקבלה בגינם תגובה.               

 .בהתאם לדרישות והנחיות משרד הפניםהממצאים נמצאו פעולות הנעשות שלא מבין                    

   

המליאה והועדה מבקשת לקבל דו"ח תיקון עד ביקשה שפרוטוקול ועדת ביקורת יצורף לפרוטוקול     נאוה:

 אוקטובר.

כמו קבלת הכנסה במזומן ללא רישום קבלה  ומבקש  דורשים תיקון מידי,חלק מהממצאים בדו"ח      אלי ג.

 להבין האם זה תוקן? 

אני צריך להזכיר שהזמנת עבודת הביקורת על הגביה נעשתה לבקשתי אנחנו מקבלים את הביקורת    משה:

שיעזור לנו לתקן תקלות צריך להבין שחלק מהתקלות נובעות מרצון הפקידות ללכת לקראת  כמשהו

 , אנחנו עוברים ומתקנים את הליקויים. התושבים ולהקל עליהם את הבירוקרטיה

 .שמעה את דו"ח הביקורת ומבקשת לקבל דוח תיקוןהמליאה  החלטה: 

 . פרוטוקול ועדת ביקורת2. תמצית הביקורת 1מצורפים 
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 החלפת מורשי חתימה בחשבונות בית ספר: 5סעיף  .8

 החשבונות 2יניב ערקי מנהל בית הספר החדש מחליף את רחל שפרון ב

מ.א. חבל יבנה בית ספר עמיח"י  וגם השמות "בית ספר עמיח"י" או בית ספר  296915חשבון מספר 
 היסודי בחבל יבנה או עמיח"י  יהיו תקפים  בחשבון.

 033379017 * יניב ערקי ת.ז.  חתימה יהיו: מורשי 
 052221447* ישעיהו ויזנר ת.ז         
 054532411* דורון לוז ת.ז         
 034488031ניקול רוט ת.ז   *        

 
 

 מורשי החתימה תחייב את החשבון. 4מתוך  2 חותמת החשבון בצירוף חתימה של   
 חשבון:  "ביה"ס עמיחי" )ניהול עצמי(

 033379017ת.ז  . יניב ערקיהיו:  * מורשי חתימה י
 .052221447* ישעיהו ויזנר  ת.ז         

 034324657* רבקה טאוב ת.ז         
 תחייב את החשבון.  3מתוך  2חותמת החשבון בצירוף חתימה של 

 המליאה מאשרת את החלפת מורשי החתימה בחשבונות בית ספר עמיחי

 

 

 תב"רים. : 6סעיף 

 אושר-מק.ע.פ ₪   200,000–אולם אירועים כרם ביבנה  –הגדלה - 744 -רב"ת               

 אושר -לק.ע.פ ₪  94,041תכנון והקמת גן בב"ד   -הקטנה  -696     

 אושר-לק.ע.פ ₪   363בעמיחי  18שיפוצי קיץ  –הקטנה -719     

 אושר-מק.ע.פ ₪   15,108 -הגדלה מיכלי מים חרום -725     

 

 ים ושונותדיווח -7סעיף  

 

, ישמש כיועץ ומלווה פוליטי בכל הקשור לקידום עניני יששכר מקונןמבקש שהמליאה תרשום בפניה כי משה: 

 .המועצה במוסדות הרלבנטיים

 

 .משה מודה לנוכחים וסוגר את הישיבה
 
 
 
 

 אני  מאשר,                 
 

 משה  ליבר                  
 ראש המועצה

 
 דורון לוז  רשם:

 
 
 
 


