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דיווח שוטף.
אישור פרוטוקול מליאה מס'  ,7/19מיום .30.7.19
אישור לכניסה למשא ומתן עם מציע יחיד שנפסל במכרז שני להקמת בי"ס לצניחה חופשית.
אישור שכר בכירים למהנדס המועצה הנכנס קובי צורי (  75%משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים).
עדכון שכר בכירים עפ"י הלמ"ס החל משנת .2020
בקשה חריגה לאישור המשך העסקת עובדים לאחר גיל פרישה חובה בנסיבות חריגות.
עדכון יו"ר וועדת ביקורת.
אישור המליאה לקבלת מניית הנהלה אחת במי שאן בע"מ – מציג מוחמד אלבחירי – מנכ"ל קולחי גלבוע.
הצגת דיווח רבעון שני לשנת .2019
אישור תב"רים.
שונות.

על סדר היום:
נוכחים מקרב חברי המליאה

חסרים מקרב חברי המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

עובד נור – ראש המועצה – גן נר

פרדו עדנה – מגן שאול

ענת מור – מנכ"ל המועצה

דוד בונפיל ישי – ס .ראש המועצה -
אדירים

שוקי שפרן – תל יוסף

ג'ואד זועבי -גזבר המועצה

הישאם זועבי – ס .ראש המועצה
טייבה

עמרם עמוס – דבורה

אייל פייגנבאום – מבקר המועצה

חאלד חאלדי – נעורה

יוסף יהודה – מיטב

איתן ענבר – מ"מ מהנדס המועצה

מולא דוד – אביטל

עומרי טלאל – סנדלה

קובי צורי – מהנדס המועצה הנכנס

שלמה אוחנונה – מלאה

זוהר ברג – גבע

יאיר ילובסקי – ראש מינהל החינוך
היוצא

ירון דוד – פרזון

רמי אלהרר – ברק

מוחמד אלבחירי – מנכ"ל קולחי גלבוע

שחר תמיר – בית השיטה

אילן ניר – רם און

עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי

יצחק צפדיה – עח"א

מלכא ניסים – גן נר

רונית סבג – מזכירת לשכה

לאה נהוראי – בית אלפא

יעקב פרץ – גדיש

זועבי מחמוד – נעורה

כהן שגיא – גן נר
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מירב אזולאי – נורית

אריאל דולינקו – יזרעאל

עידן דוד – גדעונה

כנרת זרחי – חפציבה

אלון רודברג – רמת צבי

עיד סלים – מוקיבלה

שחר ביטון – חבר

עותמאן זיאדה – מוקיבלה

רמון בן ארי – עח"מ
זועבי חסן – טמרה
ערן גולן – מולדת
יעקב אזולאי – ניר יפה
לירון רותם – כפר יחזקאל
עמיאל דהאן – אומן
זיאדאת הישאם – מוקיבלה

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום

תמצית הדברים

החלטה

סיור בבית הספר היסודי "גלבוע" שבקיבוץ בית אלפא.
-

-

פרידה מיאיר ילובסקי ,ראש מינהל חינוך שמסיים את תפקידו.
פרידה מאיתן ענבר ,מ"מ מהנדס המועצה.
ברכות לקובי צורי – מהנדס המועצה הנכנס.

עדכון פורמאלי:
קיבלנו הערה ממשרד הפנים שאומר שחברי המליאה של חפציבה ,יזרעאל ,בית אלפא וגבע ,לא סיימו את התהליך של אישור השר את
חברותם במליאה כנציגי היישובים שלהם ,ולכן מרגע זה הם יתפקדו כמשקיפים ולא כחברי מליאה ,ובהצבעות הם יוכלו רק לצפות
ולא להשתתף בהם .הם צריכים להשלים טופסולוגיה מסויימת ולהמשך ההליך מול משרד הפנים עד לקבלת אישור השר או מי שמטעמו
מאשר את הדברים האלה ,הם יודעים על זה ,פנינו גם בכתב וככל שיפעלו מהר יותר אנחנו נוכל להסדיר את העניין ,וככל שלא יפעלו,
אני אומר למען הסר ספק ,אנחנו כמועצה נידרש לפנות ליישובים ולפתוח בהליך שמחליף אותם כנציגי ציבור וחברי מליאה מטעם
היישובים האלה .אז אני פונה לכל מי שמדובר בו שיעזור לנו להסדיר את הנושאים.
סעיף  1לסדר היום:
דיווח שוטף :
ראש המועצה:
 השנה הקמנו  4מעונות יום בארבעה יישובים ,חבר ,נורית ,סנדלה ותל יוסף.בימים אלה פותחים את המעונות ,מלבד סנדלה מטעמים שבכפר מתקשים לבצע רישום של תושבים.
ואנחנו שמחים שגם בנושא הזה ממשיכים את תנופת הפיתוח.
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 כידוע לכם אנחנו מנהלים עם הציבור מלחמה מאוד נחושה לא לתת יד ולא להקים את תחנת הכח על גז טבעי באזור התעשייה חבר,שמדינת ישראל מתכננת בתמ"א מאוד מוסדרת תכנונית ,אבל מעל הראש שלנו ושל הוועדה המחוזית.
נדרשנו בשבוע שעבר לדיון במחוזית בנושא הזה ,הצגנו את עמדתנו והתנגדותנו בשיתוף פעולה עם עפולה ,עמק יזרעאל ,שביחד כתבנו
התנגדות .ואני שמח להגיד שהוועדה המחוזית בפרוטוקול שיצא ובהחלטתה ,מקבלת את עמדתנו ומתנגדת להקמת התחנה הזאת
ומתנגדת להקמת תחנות נוספות באותו אזור.
יתקיים דיון במועצה הארצית  ,אנחנו נהיה שם יחד עם התושבים וכל מה שאומר במאבק הציבורי ,כדי לנסות ולמנוע ככל שאנחנו
רק יכולים.
 אחרי דיונים ראשוניים שנעשים בשנה האחרונה ,במסגרת תכנית החומש של משרד התחבורה שתיגמר בשנת  ,2021בתחום התכנוןהכוללת את תחום תכנון כביש  ,675כביש תענך והפיכתו ברמה התכנונית לשני נתיבים.
היום ישבנו עם החברה שנשכרה על ידי נתיבי ישראל/משרד התחבורה והציגה לנו את התכנון והרעיוני לכל החיבורים והמשמעויות
מכביש הסרגל ועד כביש נבות.
אנחנו נעשה ישיבה נוספת כי עוד לא הגענו בכלל לשלב ההתייחסויות שלנו ולדברים שאנחנו רוצים להעלות בתוך הדיונים האלה.
אנחנו הזמנו את היישובים הרלוונטים לישיבה הזו ,חלקם הגיעו וחלקם לא .אני מעלה את זה פה במליאה ,כי ככל שאתם חושבים
שראוי שיישוב שאתם שותפים לו יהיה בתוך הישיבות האלה שאנחנו מזמינים ,כדאי מאוד שנציגי הישובים באמת יגיעו ,אחרת קולם
לא יישמע .אנחנו עושים שיתוף ציבור ומצפים שהציבור באמת ישתתף ,בראש ובראשונה לטובת הציבור.
 אנחנו בשיאו של פיתוח והצבת גני שעשועים חדשים ביישובים.הצבנו כבר  8גני שעשועים מתוך  .13בלא מעט יישובים רואים את המתקנים האלה וחלקם בשלבי סיום .בהחלט שמחים על כך,
ב עיקר במקומות שיש הרחבות לתת מענה לאוכלוסייה הצעירה ,ומאחר ואנחנו מגייסים את התקציבים האלה ממשרדי
הממשלה השונים ,הם נותנים עדיפות עליונה ביישובים שיש בהם הרחבות ,ביישובים שאין הרחבות המשרדים די חוסמים את
הדלתות בכל מה שקשור לתקציבים האלה ,ולכן לתשומת לב כולם ,שההרחבות היישובים הם חלק ממנופי הצמיחה וגיוס משאבים
הכי גדולים שיש היום במדינה.
סעיף  2לסדר היום:

אישור פרוטוקול  ,7/19מיום 30.7.19
 אין הערות חברים לפרוטוקול -בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'  ,7/19מיום .30.7.19
סעיף  3לסדר היום:

אישור לכניסה למשא ומתן עם מציע יחיד שנפסל במכרז שני להקמת בי"ס לצניחה חופשית
ראש המועצה:
אנחנו שיתפנו אתכם כבר מספר פעמים בעבר ,כחלק מפיתוח תכנית התיירות שלנו במרחב לפעול בתפיסת האקסטרים ,ובין היתר
אנחנו רוצים להקים יחד עם יזם בית ספר לצניחה חופשית.
קיימנו שני מכרזים שלא צלחו בנושא הזה מסיבות שקשורות במציעים ,ואנחנו אחרי כישלון שני  ,יחד עם חוות דעת משפטית של
עו"ד אילן מירון ,מבקשים את אישור המליאה להיכנס עם אותו יזם למשא ומתן ,מציע יחיד ,ולגבש את הפעילות עצמה.
שחר ביטון:
מה הסיבה שלא צלחו ההגשות הקודמות?
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ראש המועצה:
ההגשות לא היו נכונות ,נאלצנו בתנאי הסף של המכרז לפסול את ההגשות.
חאלד חאלדי:
מה הבעיה להחזיר עוד הפעם?

ראש המועצה:
ניסינו כבר פעמיים.
הבעיה היא לא במציעים ,הבעיה היא באיך מגישים ,לא עמדו בתנאי הסף.
רמון בן ארי:
למה המועצה צריכה להיות מעורבת בזה?

ראש המועצה:
כפי שאמרתי ,המועצה רוצה לקדם ולהקים בית ספר לצניחה חופשית ,כחלק מתפיסת הפיתוח התיירותית שלה.

רמון בן ארי:
לקדם כן ,אבל למה המועצה כגוף צריכה להיות מעורבת בהקמת בית ספר לצניחה חופשית?
ראש המועצה:
כי אנחנו מאמינים בפיתוח מנופים כלכליים ,ורואים בבית ספר הזה מלבד היותו מקור תעסוקה ,גם מקום פרנסה למועצה ,ואנחנו
חושבים שאנחנו כגוף שמנהל את המרחב ,אם אנחנו לא נהיה חלק מזה יכול להיות שיתפתחו גם דברים לא טובים.
רמון בן ארי:
למה לא להקים מלון?
עו"ד אילן מירון:
רוצה להבהיר משהו ,המועצה לא מכניסה "יד לכיס" .היא לא מוציאה כסף...
ראש המועצה:
לא מעט עסקנו בקדנציה הקודמת לנסות להקים דיור מוגן.
אנחנו חושבים שיש יתרונות ,אנחנו כמחזיקי הקרקע יכולים לקבל את זה בפטור ממכרז ,ולכן יזמויות שאנחנו נבחן ונחשוב שהם
רלוונטיות כמנוף כלכלי התשובה היא כן ,לא למה לא ,אלא למה כן.
שחר תמיר:
האם יש חוות דעת של רת"א?
ראש המועצה:
אין חוות דעת של רת"א כי עוד אין על מה לקבל חוות דעת.
אבל אני אגיד שכן יש דיונים שנעשו ,ונמצאנו כאזור מאוד מיוחד במובן הזה שניתן לאשר בו ע"י רת"א דבר שנקרא גליל צניחה.
יקי אזולאי:
אז מה מונע להגיש מכרז חדש?
ראש המועצה:
עוד פעם זמן ,ואנחנו לא בטוחים שזה לא יכשל פעם נוספת.
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בעד – 20
נגד -אין
נמנע1 -
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת כניסה למשא ומתן עם מציע יחיד שנפסל במכרז שני להקמת בי"ס לצניחה חופשית.
סעיף  4לסדר היום:
ראש המועצה:
לפני כשלושה שבועות קלטנו מהנדס מועצה חדש ,קובי צורי .ולשם כך אנחנו מתבקשים על פי הנוהל להביא לאישור המליאה אישור
שכר בכירים למהנדס המועצה 75% -משכר בכירים ,כמובן בכפוף לאישור משרד הפנים.
בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת שכר בכירים למהנדס המועצה הנכנס קובי צורי (  75%משכר בכירים בכפוף לאישור
משרד הפנים).
סעיף  5לסדר היום:
עדכון שכר בכירים עפ"י הלמ"ס החל משנת .2020
ראש המועצה :
הרשות קיבלה הודעה מהלמ"ס ,שהיא עברה את רף ה 30 -אלף תושבים ,ולפיכך אנחנו מתבקשים על פי נוהל משרד הפנים להביא
לאישור המליאה החלטה שאנחנו מעדכנים את שכר הבכירים בהתאם לכך .על פי הנוהל של משרד הפנים ברגע שעולים בכמות
התושבים ועוברים את סף ה 30 -אלף ,הרשות משנה את המדרג שלה וגם שכר הבכירים שלנו עולה בהתאם .
במקרה שלנו זה כחמישה בעלי תפקידים בשכר בכירים.
בנוסף לכך ,נבקש את הסכמתכם לדחות את ההעלאה הזאת בהחלטת המליאה לשנת  ,2020מאחר ועל פי חוק זה לא כל כך בידינו
להחליט ,דרושה פה גם הסכמת חברי המליאה.
הנימוק לבקשה היא מאחר ואנחנו נמצאים בתכנית הבראה .למרות שמדובר בכספים לא גבוהים יחסית ,ומגיע לאנשים אלה את השכר,
אנחנו מבקשים להתחיל את זה בינואר .2020
אם נאשר את זה במליאה שזה לא יתחיל מיד ,אלא רק בשנת  ,2020נצטרך גם להחתים אותם על הסכמה כי אחרת מדובר בהלנת שכר.
פעם אחת המליאה צריכה לא שר ,ופעם שניה גם הם צריכים לחתום שהם מסכימים שתהייה דחייה של שלושה חודשים.
בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת עדכון שכר בכירים עפ"י הלמ"ס ,ותגיש בקשתה ללמ"ס לדחות את העלאה החל מינואר
שנת  ,2020בכפוף לאישור הלמ"ס.
סעיף  6לסדר היום:

בקשה חריגה לאישור המשך העסקת עובדים לאחר גיל פרישה חובה בנסיבות חריגות
ראש המועצה:
מבקשים את אישור המליאה ל בקשה חריגה לאישור המשך העסקת עובדים לאחר גיל פרישה חובה בנסיבות חריגות.
באופן עקרוני מדובר בליווי ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד ,שזקוקים לליווי בהסעות ,שבדרך כלל מדובר במלווים
מבוגרים ,שנותנים שירות על הצד הטוב ביותר.
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על פי הנהלים והוראות משרד הפנים ,שמגיעים לגיל פרישה הרשות מחוייבת לסיים את תפקידם של אותם עובדים.
פנו אלינו כמעט כל ההורים שמקבלים את השירות הזה ,שנעשה הכל כדי שנשאיר אותם בעבודה כי הם דמויות חשובות מאוד לילדים
שלהם .ומצאנו את עצמנו נאלצים לפעול על פי נוהל מיוחד של משרד הפנים שדורש את אישור המליאה לפנות למשרד הפנים ולבקש
אישור חריג להמשך העסקתם למרות שהגיעו לגיל פרישה.
להלן רשימת השמות:
 חסיד לוי ברכה בילה שינו יוסף גוטמן אריה סלח משה מרים ביזוי יעקב ביטון עצמא מולהבעד – ( 20חבר המליאה דוד מולא יוצא מאולם הישיבות בשל ניגוד ענינים להצביע בנושא זה).
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ב קשה חריגה לאישור המשך העסקת עובדים לאחר גיל פרישה חובה בנסיבות חריגות ,בהתאם
לרשימת השמות שהקריא ראש המועצה.
סעיף  7לסדר היום:

עדכון יו"ר וועדת ביקורת
ראש המועצה:
חבר המליאה עידן דוד ,פנה אלינו בבקשה לשחרר אותו מתפקיד יו"ר ועדת הביקורת.
מאחר ובזמנו לא קיבלתי פניות מאף אחד שמבקש להיות בוועדה הזאת ,אז אני יזמתי פנייה וביקשתי מחבר המליאה ירון דוד שייקח
את התפקיד ,ואני אבקש את חברי המליאה לאשר אותו לתפקיד זה.
בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מינוי חבר המליאה ירון דוד כיו"ר וועדת הביקורת ,במקום חבר המליאה עידן דוד.
סעיף  8לסדר היום:

אישור המליאה לקבלת מניית הנהלה אחת במי שאן בע"מ
מוחמד אלבחירי:
מי שאן הינה חברה עירונית בבעלות מ.א .הגלבוע ,עיריית בית שאן ,מ.א .עמק המעיינות ואפיקי מים והיא החברה האחראית על
הפעלת המט"ש האזורי ועל ניהול כל הקשור בכך.
במי שאן הונפקו שני סוגי מניות – מנייה רגילה ומניית הנהלה .חלוקת המניות בחברה ,עם ייסודה ,היתה בהתאם ליחס השפכים
המוזרמים אליה מן הרשויות.
המניות הרגילות מקנות את הזכות לקבלת רווחים מן החברה .היחס בין הרשויות לעניין המניות הרגילות הינו :אפיקי ;4%:מ.א.
הגלבוע ;19% :מ.א .עמק המעיינות 41% :ו -בית שאן.36% :
מניית הנהלה מעניקה זכות למנות דירקטור בדירקטוריון החברה .הקצאת מניות ההנהלה ,ערב הקמת החברה היתה –  3מניות הנהלה
למ.א .עמק המעיינות 3 ,מניות הנהלה לעיריית בית שאן ו 1 -מניית הנהלה לאפיקי מים .עם הצטרפותה של מ.א .הגלבוע לחברה ,הוקצו
לה  2מניות הנהלה.
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מ.א .הגלבוע פנתה לכל אחת מהרשויות בבקשה לקבל הסכמתן לה קצאת מניית הנהלה אחת נוספת למ.א .הגלבוע ,מהטעם שניהול
החברה בפועל מתבצע בשיתוף מלא של מ.א .הגלבוע ,מתוך רמת אחריות ומעורבות גדולה שלהם ולכן אין לתת ביטוי לכמויות השפכים
הנתרמים בהתנהלות הדירקטוריון .דירקטוריון מי שאן בע"מ ,בישיבתו מיום  11.4.19החליט להקצות מניית הנהלה נוספת למ.א .הגלבוע,
תמורת הערך הנקוב של המנייה (.)₪ 1
על מנת לאשר את ההקצאה נבקש את אישור המליאה ,ולאחר מכן קבלת אישור משרד הפנים ורישום ההקצאה במרשם החברות.
עם קבלת אישור משרד הפנים ,תהיה רשאית מ.א .הגלבוע למנות דירקטור נוסף מטעמה בחברה.
בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מינוי קבלת מניית הנהלה אחת (נוספת לשתי מניות ההנהלה שבבעלותה) תמורת הערך הנקוב
שלה ,במי שאן בע"מ.
סעיף  9לסדר היום:

הצגת דיווח רבעון שני לשנת 2019
גזבר המועצה:
הדו"ח הרבעוני לחצי השנה מסתיים באיזון ואפילו בעודף קל של  .₪ 141,000זאת לאחר כל המאמצים שהשקענו בהבראת המועצה
השנה ,עשינו קיצוצים מרחיקי לכת לרבות בתמיכות הספורט וכדומה.
בהמשך להגשת הדו"ח למשרד הפנים ,והערות הרו"ח מטעמם ,סוכם שנערוך שני שינוים בדו"ח ,ונגיש שוב.
שינוי ראשון  -שנכניס את גרעון המתנ"ס לדו"ח הזה ,ואז נקבל על זה מענקים והלוואות.
שינוי שני  -אנחנו מעבירים תב"רים סופיים שאין בהם פעילות מעל שנתיים לפי הערה של רו"ח ,מתב"רים זמניים לתב"רים סופיים,
מאחר ואם מדובר בתב"רים סופיים אנחנו נקבל מענקים ובזמניים לא מקבלים מענקים.
ראש המועצה:
בישיבת המליאה בחודש מאי שיתפתי אתכם שאנחנו בדיונים עם משרד הפנים מה הדבר הנכון ביותר למועצה לעשות מבחינת דרכה
מהבראה להמראה.
אני חייב להגיד עם הרבה מאוד סיפוק ,ואחרי הרבה מאוד חודשים של דיונים והגשת דו"ח חציון של  2019למשרד הפנים ,שהגענו
להבנות עם משרד הפנים שהוא מוכן לייצר לנו תכנית הבראה שהמשמעות של תכנית הבראה להבדיל מתכנית התייעלות שהייתה
במועצה ,שמדובר לא רק בהלוואות אלא  50%מהכספים באים כמענקים ,והוא מוכן לעשות את זה על בסיס השנה החולפת . 2019-
זאת אומרת משרד הפנים מאמץ את מה שביצעה המועצה עד כה ,לצורך העניין שאנחנו אישרה את תקציב  , 2019ביצענו חיתוך וחסכון
של כ 15 -מיליון  ₪בין  2018ל.2019 -
ב תכנית שלנו בשביל לעמוד בכוחות עצמנו ,אחרי שהמועצה מייצרת איזון תקציבי בשנת  ,2019היא תאלץ בשנים הבאות חוץ מזה
שהיא נשארת מאוזנת כל שנה ,לייצר עודף של  10מיליון  ,₪בשביל להחזיר חובות עבר ,מדובר בכ 4-5-שנים נוספות.
המשמעות היא לייצר כספים שאנחנו גובים אותם מהתושבים ובסדר גודל של  10מיליון  ₪במקום לבצע אותם בשירות להחזיר אותם
לחובות עבר .במסגרת תכנית ההבראה א נחנו יכולים לקבל את הכספים האלה מהמדינה ולקצר את התהליך הזה לשנה מהיום ,אנחנו
יכולים לקבל סדר גודל של בין  45-50מיליון  , ₪כמו שאמרתי בתכנית הבראה שאנחנו כבר מבצעים אותה ,ומתוך הכרת משרד הפנים
בשנת  2019כחלק מהשנתיים שמבצעים בה את תכנית ההבראה.
ה"עקב אכילס" היחידי בתוך תהליך כזה ,שזה מלווה בחשב מלווה .זאת אומרת האוצר קובע שברגע שהוא נותן כסף שהוא מענק ולא
הלוואה ,הוא שם ברשות מישהו מטעם משרד הפנים שהוא מורשה חתימה שלישי.
מאחר ואנחנו כתבנו את תכנית ההבראה ומבצעים אותה ,למעשה ,הוא לא מנהל את המועצה ,הוא לא קובע מדיניות או אילו פעולות
עושים במועצה ,כל תפקידו להשגיח על הגזבר וראש המועצה שממשיכים לפעול על פי אותה תכנית ובאותו המסלול.
תפקיד החשב המלווה מסתיים שמסתיימת תכנית ההבראה .בסוף  2020משחררים אותו חזרה לדרכו.
בשנה ושלושה חודשים אנחנו עושים מסע של שש שנים מאוד מואץ ,ובשנת  2021נמצאים במקום שהמועצה היא מועצה בריאה ,אין לה
חובות עבר ,היא לא מתעסקת עם אבן הריחיים שגוררת שנים ארוכות ונמצאת במקום אחר לגמרי בדרך לצמיחה.
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סעיף  10לסדר היום:
 גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים - זמן שאלות ותשובות לחברים –-

בעד – 21
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהוצגה ע"י גזבר המועצה.

סעיף 11

 :שונות

מינוי ממונה לפניות
הציבור

ראש המועצה:
אבקש את אישור חברי המליאה למינוי שרון שכטמן,
כממונה על פניות הציבור במועצה .

בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין

מינוי יועץ נגישות

ראש המועצה:
אבקש את אישור חברי המליאה למינוי קובי צורי,
מהנדס המועצה ליועץ הנגישות במועצה .

החלטה :מליאת המועצה מאשרת מינוי שרון
שכטמן לממונה לפנויות הציבור במועצה.
בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין

פתיחת חשבון נאמנות
– הרחבת מושב
כפר יחזקאל

ראש המועצה:
מבקשים את אישור המליאה לפתיחת חשבון נאמנות
הרחבת מושב כפר יחזקאל.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת את מינוי קובי
צורי ,מהנדס המועצה ליועץ נגישות במועצה.
בעד – 20
נגד – 1
נמנע – אין

מורשי החתימה בחשבון:
ראש המועצה -עובד נור
ג'ואד זועבי -גזבר המועצה.
לירון רותם ת.ז –031718679 .נציג מטעם המושב

שינוי מורשי חתימה
בחשבונות בית ספר
יסודי  -נעורה

שינוי מורשי חתימה בחשבונות בית ספר יסודי
נעורה :
חשבון רשות:
מספר  354851בבנק הפועלים סניף  ,727בעפולה :
לגרוע מורשה החתימה :
אבו עקל מוחמד ת"ז 036068708
ולהכניס במקומו את פודי נעים ת"ז 036303865
חשבון הורים  :מספר  ,474075בבנק הפועלים סניף
 ,727בעפולה:
פודי נעים – ת.ז036303865 .
זועבי נאיפה – ת.ז054828157 .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון
נאמנות – הרחבת מושב כפר יחזקאל
מורשי החתימה בחשבון:
ראש המועצה -עובד נור
ג'ואד זועבי -גזבר המועצה.
לירון רותם ת.ז –031718679 .נציג מטעם המושב
בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה :מליאת המועצה מאשרת שינוי מורשי
חתימה בחשבונות בית ספר יסודי נעורה:
חשבון רשות :מספר  354851בבנק הפועלים
סניף  ,727בעפולה :
לגרוע מורשה החתימה
אבו עקל מוחמד ת"ז 036068708
ולהכניס במקומו את
פודי נעים ת"ז 036303865
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חשבון הורים  :מספר  ,474075בבנק הפועלים
סניף  ,727בעפולה:

שינוי מורשי חתימה
בחשבון בית ספר
"אלי מרחב "

שינוי מורשי חתימה בחשבון בית ספר "אלי מרחב" :
חשבון ניהול עצמי שמספרו  291500/05סניף 966
להוסיף את כנרת אורי  -ת.ז023813421 .
לגרוע את סיגל שרגא  -ת.ז058117607 .

פודי נעים – ת.ז036303865 .
זועבי נאיפה – ת.ז054828157 .
בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה :מליאת המועצה מאשרת
שינוי מורשי חתימה בחשבון בית ספר יסודי "אלי
מרחב: :

מעתה מורשי החתימה הם:
כנרת אורי – ת.ז023813421 .

חשבון ניהול עצמי שמספרו  291500/05סניף 966
להוסיף את כנרת אורי  -ת.ז023813421 .
לגרוע את סיגל שרגא  -ת.ז058117607 .

שינוי מורשי חתימה
בחשבון ניהול עצמי -
בית ספר "יד
לחמישה"

שינוי מורשי חתימה בחשבון ניהול עצמי  -בית ספר
יסודי "יד לחמישה" :
חשבון ניהול עצמי – מס' חשבון ,395426
בנק הפועלים ,סניף 727
לגרוע את לימור ויצמן ת.ז55532030 .
לאשר במקומה את מיטל בן דיין ת.ז037567039 .
הרכב מורשי החתימה יהיה:

מעתה מורשי החתימה הם:
כנרת אורי – ת.ז023813421 .
בעד – 21
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה :מליאת המועצה מאשרת
שינוי מורשי חתימה בחשבון ניהול עצמי בית ספר
יסודי "יד לחמישה" :
חשבון ניהול עצמי – מס' חשבון ,395426
בנק הפועלים ,סניף 727
לגרוע את לימור ויצמן ת.ז55532030 .
לאשר במקומה את מיטל בן דיין ת.ז.
037567039

הילה טולדנו ת.ז33320201 .
מיטל בן דיין ת.ז037567039 .

הרכב מורשי החתימה יהיה:
הילה טולדנו ת.ז33320201 .
מיטל בן דיין ת.ז037567039 .

 -הרמת כוסית לרגל ראש השנה -

רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.
על החתום
_________________________
ענת מור – מנכ"לית המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה

העתקים  :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .08/19
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