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 , ג' בתמוז תשפ"א2021ביוני  13מיום ראשון, 

 ראש המועצה-   ניר זמיר  נוכחים:
 נציג משמר הנגב-   תומר רכטמן

 נציג נבטים-   שמעון רוזיליו
 נציג חצרים-   אריה ולדברג

 נציג דביר-   אסף רוט
 נציג בית קמה-   ירון שיפוני
 נציג שומריה-   אייל פינס

 גת שובלנצי-   חסיה ישראלי
 נציג גבעות בר-   ירון בורבא
 נציג חצרים-  (ZOOM)עופר רימון 

 
 נציג כרמים-   מיכאל בן ברוך  חסרים:
 נציג להב-   אסף לה גנק  

 תדהרנציג -   איציק אבוטבול
 נציג תאשור-   אדי תורג'מן

 נציג משמר הנגב-   גילי מולכו
 נציג ברוש-   גיא חדידה

 
 מנכ"ל-   פלג ניאגו משתתפים:

 גזברית-   נטע לי אביטל  
 יועמ"ש-   עו"ד אולגה גונן  
 ע. מנכ"ל-   רינת כהן  
 מבקר המועצה-   רועי זילברמן  
 רו"ח בני שמעון-   יורם שוחט  
 מנכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח-   קרוואנידרור   
 מנהלת מחלקת מנהל הכנסות-   לימור בן שטרית  
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ובהמלצות ועדת  2019יון בדוח הכספי ובדוח הביקורת של מבקר משרד הפנים לשנת [ ד1]

 הביקורת

, מגישים את זה 2019-הוגש לאחרונה דו"ח של משרד הביקורת ל רועי זילברמן ]מבקר המועצה[:

עדת הביקורת, היה ממצא ומאוד באיחור. בגדול כמעט ולא היו שם ממצאים, דיברנו על זה גם בו

אחד שדיבר על נושא התב"ר של ביה"ס שאושר קצת אחרי המועד שאושר במליאה, חוץ מזה לא 

את הדו"ח ואת ההמלצה של ועדת הביקורת  היו ממצאים שם, מה שאתם נדרשים זה לאשר

 יחזרו.עד כמה שאפשר שזה לא  אלושדברים 

גם דיווח, דיון ואישור הדוחות הכספיים המבוקרים זה זה לא רק האישור,  :אביטל ]גזברית[ נטע לי

. הדוחות צורפו להזמנה למליאה, הם דוחות עבי כרס כי זה לא רק הדוח הכספי אלא 2019לשנת 

מפורט, אני מקווה שכולכם קראתם אותו בעיון, אני חושבת שזה מאוד חשוב, גם כי זה גם הדוח ה

 שלמאוד ארוך  היה איחורהדוח הכספי של המועצה וסוף סוף הוא הושלם ואושר, בגלל הקורונה 

מאשרים את הדוחות של שנת  2021במינוי של המבקרים ולכן  אנחנו מאשרים ביולי  משרד הפנים

2019.  

 אושר פה אחד. האם מאושר? ר ]ראש המועצה[:ניר זמי

 

של מבקר  2019מאשרת את הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת מליאת המועצה  החלטה:

 משרד הפנים, כפי שהוצגו על ידי מבקר המועצה.

 אושר פה אחד  
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 בברכה,

  ראש המועצהיר,  ניר זמ

_______________________  

 איי בע"מ-חברת סאמיט רשם על ידי:נ

מאשרת את המלצות וועדת הביקורת שנוגעות לתיקון ליקויים שעלו מליאת המועצה  החלטה:

 , כפי שהוצגו על ידי מבקר המועצה.2019מדוח מבקר משרד הפנים לשנת 

 אושר פה אחד  


