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 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג להב - רז קדמון

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג שובל - טובי שור

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 םחצרינציג  - עופר רימון 

 
  : נעדרים

 נציג שומריה - זבולון כלפה
 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג דביר            -גיל בינימין        
 נציג תדהר            -איציק אבוטבול 

 נציג ברוש             -גיא חדידה       
 נציג תאשור             -אדי טורגמן      

 
   :משתתפים

 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 נירית שרייבר שופר         מבקרת  

 חכ"ל - דרור קראווני
 יועמ"ש - עו"ד צביקי גבר

 עורכת עיתון - נועה זמסקי
 ע. ראש המועצה - לילך קולומבוס  
 דביר            -אסף רוט             

 
 נושאים:

 
 

 3/2017אישור פרוטוקל  -
 קולות ללא מתנגדים הפרוטוקול אושר ברוב

 
 2016אישור מאזן  -

 .2016בדצמבר  31רו"ח שרון מגירה מציג את המאזן ליום 

 .במאזן אנו רואים ירידה של כ חצי מיליון שקל הקשורה לרכוש שוטף 
 

 .הקרן השתמשה בתקציב העודפים כך שהמועצה תיקצבה פחות 
 

  זוהי מטרת הקרן. -ישנה עלייה של כמיליון שקל בפעילות 



 

 

 

 לא מנוצלים שהם יתרות של  ₪אלף  233: אנו רואים שנשארו כ 2016ויקטים פר
תרומות לפרויקטים מסוימים שעדיין לא בוצעו. אנו ננסה לנצל השנה את כלל 

 הפרויקטים. ובפרט ננצל את פרויקט מתמטיקה והספרייה אנו ננצל השנה.
 

 טובי: מדוע יוצא הדו"ח רק בספטמבר
 וינת שאני לא יודעת להסביר אותה לצערי.סיגל: שאלה מצ

 
 דו"ח גוף מבקר כוועדת ביקורת

 חיים וורמברנד משמש כגוף מבקר בקרן וועדת ביקורת:מציג 
 מכיוון שלעמותה ישנו מבקר פנים הגוף המבקר מסתמך על מבקר הפנים ופעולות נוספות.

פיננסית תקינה, התנהלות גוף מבקר מטרתו לוודא כי העמותה מתנהלת לפי מטרותיה, התנהלות 
 ארגונית מתאימה.

 העמותה פעלה לפי מטרותיה.
התכנסה רק ישיבת וועד מנהל אחת על פי התקנון נרשם שיש להיפגש פעם בחודשיים ולכן מומלץ או 

 להיפגש יותר או לתקן את התקנון. 
 

 בעקבות המלצת ועדת ביקורת:
 עמיים בשנה ולא פעם בחודשיים.האסיפה הכללית מחליטה לתקן את התקנון כך שתיפגש פ

 
 

 וועדת ביקורת ממליצה לאסיפה לאשר הן את הדו"ח הכספי והן הדו"ח המילולי של העמותה.
 החלטות:

 2017רו"ח שרון מגרה לשנת  –בחירת רואה חשבון לקרן  -
 רו"ח חיים וורמברנד -2017בחירת גוף מבקר במקום ועדת ביקורת לשנת  -
 יגת ציבור בקרן בני שמעון נצכבחירת גוגי נציגת כרמים  -

 
 .האסיפה הכללית אישרה ברוב קולות ללא מתנגדים

 
 
 

 
 
 
 

 ,בברכה
 

 סיגל מורן
 ראש המועצה

 


