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 ג"תשע תמוז ה"כ            
 3102 יולי 12 

 

 המועצה ליאתפרוטוקול ישיבת מ
 (37.7.2מיום כ"ד תמוז תשע"ג )

934 
 

 
 ארז, ש7 דותןא7 תשבי, ד7 להמן, מ7 ליבר, הרב א7 כץ, א7 גלם, ד7 לוז, ע7 א7ביננפלד,  משתתפים:

 

 הודיע - סעדה7 י   :נעדר
 

 מזכיר גזבר -א7גרינוולד נוכחים:
 מבקרת פנים - ל7מימון

 יועץ כספי למועצה  - רו"ח א7 מררי
 
 
 

 על סדר היום:
 

 אישור פרוטוקולים7א7 
 7אישור קבלת הלואות ומענקיםב7 
 31097אישור קריטריונים למתן תמיכות לשנת ג7 
 31027המועצה לשנת  מפתח לחלוקת תקציביד7 
 207037027אישור הדו"ח הכספי ליום ה7 
 31037ממצאי ביקורת רו"ח לעיריות לשנת ו7  
 בית גמליאל7 -פנים דיון בדו"ח ביקורת מבקרת ז7 

 ח7 שינוי בתיאור תואר תפקיד7
 
 

 אישור פרוטוקולים -סעיף א'
 

 217ופרוטוקול הנהלה מס'  938המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה 
 

 אישור קבלת הלוואות וענקים -סעיף ב'
 

 ם,  עבור חודשי₪ 14.,70,819- טלי השבחה ממנהל מקרקעי ישראל בסך שלמליאה מאשרת קבלת היא7 ה
 כדלקמן: 9-313102     

 
 ירשם בת7ב7ר מועצה 42% שורקות 2%. 3132.2תקבול  9132.2תקבול  שם הישוב

 191 0,142,339 088,024 0,0.1,231 13,1.2. בני דרום
 3.9 0,9.3 012 0,033 302 בן זכאי

 191 -9,338 -311 - -3,119 בית גמליאל
 192 -02,112 -023 - -02,043 ניר גלים

    993,..0,0 .23,.18 סה"כ
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   ישובי עבור ,3103-ו, 3100, 3101 בשנים עבר עסקאות ןבגי השבחה היטלי בחלף פלטי מקלר בועז משרדב7 
 7המועצה     
 7יםהישוב לטובת שנרשמו ₪ 034,.2 - של סך התקבל כ"סה     
 :הבא רוטיהפ י"עפ טרחה לשכר מקלר משרד זכאי הטיפול עבור     

 
 ירשם בת7ב7ר שכ"ט תקבול ישוב

 199 )ח( 40. 2,280 קב' יבנה
 191 )ח( 9,444 30,219 בית גמליאל

 3.9 )ח( 498 9,132 בן זכאי
 192 )ח( 1.1 3,819 ניר גלים

 ק7ע7פ )ח( .0,38 .3,94 מ7א7 חבל יבנה
 

 המליאה מאשרת לחייב הישובים עבור שכה"ט7      
 

 32.9קריטריונים למתן תמיכות לשנת  אישור -'ג סעיף
 

ת , בעניין קביע3102ביוני  01בהמשך לישיבת הוועדה המקצועית של המועצה האזורית חבל יבנה מיום 
כספיות על ידי המועצה, לגופים הפועלים בתחומה, הריני מתכבד לפרט את  תמיכותקריטריונים למתן 

 הקריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה המקצועית:
 למטרת רווח ושמרכז פעילותה ביישובי חבל יבנה7שאינה על מבקש התמיכה להיות עמותה ו1או גוף ציבורי א7 
 זורית חבל יבנה7המועצה הא בתחום שיפוטעל מבקש התמיכה לפעול ב7 
 על מבקש התמיכה להיות בעל וותק פעילות של לפחות שנה אחת7ג7  
 חינוך7 0 על מבקש התמיכה לעסוק באחד מתחומי העיסוק הבאים:ד7 

 תרבות7 3
 ספורט7 2
 רווחה7 9
 דת7 3

 פעילותו של מבקש התמיכה צריכה להיות אך ורק לתועלת הציבור ושתהיה לה השפעה מהותית על הציבור ה7 
 תושבי המועצה האזורית חבל יבנה7 ובמיוחד על     
 מספר הנהנים מפעילות מבקש התמיכה צריך להיות משמעותי7     

 
 המליאה מאשרת הקריטריונים7

 
 32.9מפתח לחלוקת תקציבי המועצה לשנת  -ד' סעיף

 

 באותו עקרון של מפתח לחלוקת תקציבים לישובים7 3102מאשרת המלצת ההנהלה להמשיך בשנת המליאה 
 (31%7( וסך תשלומי הארנונה ע"י הישובים )31%האחוז היחסי נקבע עפ"י גודל האוכלוסייה )

 להלן המפתח לחלוקת תקציבי המועצה:
 379%    - כרם ביבנה     3273%    - בית גמליאל

 0.78%    -  ניר גלים     0973%    -  בן זכאי
 0878%    - קבוצת יבנה      %.037    - בני דרום

 3%    - נווה הרצוג     %.37    - וושינגטוןג7 
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 2.7.37.3אישור הדו"ח הכספי ליום  -ה' סעיף
 

ה7 החברים קיבלו הסברים והבהרות מהיועץ עיון חברי המליאנמסר ל 20703703למועצה ליום הדו"ח הכספי 
 הכספי והגזבר7

 המליאה מקבלת המלצות ההנהלה וועדת הביקורת ומחליטה לאשר את הדו"ח7
 

 32.3ממצאי ביקורת רו"ח לעיריות לשנת  -סעיף ו'
 

ר לעיון חברי נמס 3103דו"ח רו"ח לעיריות שמונה ע"י משרד הפנים על מנת לערוך ביקורת ברשות בשנת 
 המליאה7 

חברי המליאה עיינו בדו"ח ושמעו הסברים ממזכיר המועצה לגבי הערות המבקר7 חברי המליאה קיבלו 
שהועלו בביקורת לתשומת ליבם את דו"ח רו"ח לעיריות והביעו שביעות רצון מהעובדה שבעיקר הממצאים 

 נמצא ליקוי בודד7
 וההנהלה7המליאה מקבלת ומאשרת המלצות ועדת הביקורת 

 
 

 בית גמליאל -דיון בדו"ח ביקורת מבקרת פנים -ז'  סעיף
 

 במושב בית גמליאל נערכה ביקורת על תפקוד הועד המקומי7 
 מבקרת הפנים הכינה דו"ח מפורט הכולל ליקויים בהתנהלות הועד המקומי7

את ממצאי הדו"ח ת המועצה שרואה לפי הנוהל הוצג הדו"ח בפני ועדת הביקורת של המועצה ובפני מליא
 חומרה7ב

 ים מההרכב המלא התפטרו7-חברים ששני 2כרגע מתפקד הועד עם 
 המועצה מתקשה למצוא מ"מ למתפטרים7

 
 הוחלט:

 להפיץ את הדו"ח לידיעת תושבי בית גמליאל7 7א
סוכם שכל הוצאה כספית בנושאי פיתוח המושב מתוך תקציבי הפיתוח של המושב מחייבים אישור  7ב

 המועצה7מוקדם של 
 
 

 שינוי בתיאור תואר תפקיד -' ח סעיף
 

מועצה7 השינוי אינו גזבר לתואר מנכ"ל ההואת השינוי בתואר של אלחנן גרינוולד המזכיר  המליאה מאשרת
כוח אדם וזאת עפ"י חוות דעתו של הממונה על , שכר או בהגדלת תקן העובדים במחלקהכרוך בשינוי ב

 והיועץ המשפטי למועצה7ר ברשויות המקומיות מר שפיצ
 
 
 

 7מזכיר גזבר  -א7 גרינוולד  רשם:
 
 

 אני מאשר,
 
 

 א7ביננפלד ) ביני(
 ראש המועצה
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