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 :הדבריםתמצית          

 החלטה                 תמצית הדברים           לסדר היוםהנושא 
 

 לסדר היום: 1סעיף                                                                                        
  -דיווח שוטף -                                                                                           

 :ראש המועצה
  - מלווההחשב כהונתו של הסיום 

 מוצרפי החשב המלווה שלנו.  בשמחים לצרף למליאה היום את בועז יוסף, שהיה הממונה על המחוז, ועינ
 אחרי שקיבלנו את הודעת משרד הפנים על כך שסיימנו בהצלחה את תכנית ההבראה, המשכנו את התהליך אל מול מנכ"ל 

משרד הפנים בבקשה לסיים את המינוי של החשב המלווה כפי שסיכמנו והתחייב בשם משרד הפנים מי שהיה אז הממונה על המחוז 
עי של משרד הפנים לא ראה את זה בעין יפה ורצה להמשיך על פי המדיניות של . למרות שהצוות המקצופה בועז יוסף שנמצא איתנו

משרד הפנים לפחות עוד שנה עם החשב המלווה, מנכ"ל משרד הפנים קיבל את טענותינו, גם את העבודה היפה שעשינו וגם את 
ונעמוד ביעדים אז גם יסיים את האמירה שבעצם הייתה התחייבות של מי שהיה לו סמכות להתחייב שנסיים את תכנית ההבראה 

 תפקידו החשב המלווה. 
תודה למנכ"ל משרד הפנים שקיבל את עמדתנו והכיר זה לא מובן מאליו ולהגיד ש ,ם כל חברי המליאהמי ובשרוצה להגיד פה בש

 גנו וגם כיבד את ההתחייבות של הממונה על המחוז שהתחייב בשם המשרד. יבהש
 שהוא עדיין חשב המלווה. הישיבה האחרונה  והמלווה להצטרף למליאה זו כי ז מעינב מוצרפי החשבגם ביקשתי 

 . 19.10.21בתאריך  ,המינוי שלו מסתיים על פי החלטת מנכ"ל משרד הפנים וההודעה הפורמאלית שקיבלנו
ששקלנו אם לפתוח  הרבה רוחות רעות ואמירות מפחידות והזהרות קיבלנוהיו כנראה מוצרפי לא חשב מלווה רגיל, מבקש להגיד ש

את התהליך הזה ואם באמת להיכנס לתכנית הבראה ולקבל את המלצתו של בועז יוסף. ועל פי המלצתו של בועז הלכנו לפגוש אותך 
 ועד הרגע הזה חייב לומר שעמדת בכל הציפיות וגם מעבר לכך.  והתרשמנו לטובה.

 . מאירומכשיר, מעיר  ,מלווה ,מלמדכראש מועצה יכול להגיד שבאמת שימשת לנו ככלי 
 אתה בהחלט מגלם את כל מה שהייתי יכול לקוות ולחלום ולהגיד לך עם הרבה הערכה המון תודה על מה שעשית בעבור הגלבוע. 

 לא פחות חשוב רוצה להגיד לבועז יוסף... הכרנו זמן לא ארוך לפני התהליך שלאחריו עברת לתפקיד אחר. 
 ולה שלא נצטער עליה. השארת אותנו מפוחדים עם הבטחה גד

, משרד הפנים בשיח שלנו עם מי שהיה אז הממונה על המחוז בועז יוסף, 2019מזכיר שאת תכנית ההבראה התחלנו לבד בינואר 
 הפציר בנו לקחת חשב מלווה בשביל לקבל גם את המענקים וההלוואות שניתן לקבל בתהליך כזה לטובת התושבים והמועצה. 

 כות שהאמנו מאוד בבועז יוסף, נכנסו לתהליך וכמו שאמרנו זכינו לחשב מלווה מדהים ואיכותי. עם הרבה חששות ורק בז
 בועז, חייב להגיד שלא טעית בהדרכה שלך ובהמלצה שלך, והרבה בזכותך היום הגלבוע נמצאת במקום אחר לגמרי. 

  הרבה הרבה תודה רבה והערכה מכל הלב בשמי ובשם כל חברי המליאה.  
 

 :המועצה מנכ"לית
תה יכולה להיות קצת גדולה מידי עלינו, ובעיקר לגבות מחירים כמעט בלתי אפשריים אם לא היינו יאני חושבת שהמשימה הי

 לעצתו של בועז יוסף ובאומץ נכנסים לתכנית ההבראה. נשמעים 
 מדנו ממנו המון. באמת אי אפשר להסיק ממוצרפי על כל חשב אחר, אבל בורכנו במי שהיה לנו מורה דרך בעיקר, ל

 תודה גדולה באמת לבועז שנתן לנו את הדחיפה, ולעינב על היד החמה והמלווה שזכינו לה. 
 

 :עינב מוצרפי
 אני רוצה להגיד תודה רבה. 

  ..חשב מלווה.שוב המועצה עשתה עבודה יפה ואני רק רוצה להגיד שיהיה לכם בהצלחה, ושלא תצטרכו בעתיד 
 

 :בועז יוסף
 מדובר ביום חג למועצה. 

לראש המועצה, בוא נהיה מציאותיים המצב נמשך כמה שנים  ראמרתי יש ,שדיברנו על מינוי חשב מלווה אחרי שבחנתי את המספרים
מה עוד שהמדינה נותנת מענקים למה לא לקחת . ולא תוכל למשוך את זה עוד הרבה זמן ובטח שהמועצה לבד לא תוכל להתגבר על זה

  .אותם
הקטנת הגרעון המצטבר. והמשמעות היא שאתם משלמים לספקים בזמן, ושאתם ני שמח מאוד שהיום גם הגעתם לאיזון וגם לא

 משלמים בזמן אתם גם מקבלים מחירים טובים יותר מהספקים...וההיצע של הספקים והקבלנים גדול יותר...
 תייעלו עוד ועוד. עכשיו מה שנשאר כרגע זה לשמור על המצב הקיים ואפילו תמשיכו ות

 וכמובן לחשב המלווה שהמלצתי עליו ולא אכזב אותי. אני מאחל לכולכם הצלחה לכל מי שהיה שותף בכל התהליך הזה. 
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 :עדנה פרדו

 כמובן שאני מצטרפת לברכות. 
רוצה לומר שתדמית של חשב מלווה היא לא טובה. ואני דווקא רוצה להתייחס לתקופה שהמועצה התמודדה עם כל האמירות של 
התושבים, והעיתונות והתקשרות סביב נושא החשב המלווה, ובטעות גם צפו הרבה אנשים שזה התחלת סיום הכהונה ומבחינתנו 

גם לתת  ,ולחשב המלווה המצוייןיוסף כי זה ממש ממש לא פשוט... אז מעבר לבועז  אני רוצה לברך את המועצההמועצה נכשלה.. אז 
 מילה טובה להנהלה ותודה שהבאתם אותנו למקום הזה. 

 
  -פיזור וועד טמרה -
 לחברי וועד טמרה על פיזור הוועד )נשלח אליכם במייל(. יצא היום למכתב שבהמשך פה מבקש לעדכן   
 אני החלטתי לפזר את הוועד. , ישיבות, פגישות, התייעצויות וגם ניהלנו את השימוע לוועדאחרי שניהלנו מספר   
 הודענו לחברי הוועד וגם פניתי לממונה על המחוז לקבל את אישורו.   
  שובהוא מכיר ומלווה את התהליך הזה. ככל שיהיה אפשר נרצה כמה שיותר מהר להתקדם ולמנות וועד אחר כדי שלתושבים וליי  
 יהיה וועד שיוכל לתת שירותים לתושבים.   
 לסדר היום: 2סעיף                                                                                     

 
  -2022תקצוב סל שירותים בתקציב   -                                                                     

 :המועצהראש 
תובנות שלנו שעלו מתוך סיכום מימוש התקציבים , ומבקש לשתף אתכם בישיבת הכנה עם צוות ההיגוי של סל השירותיםקיימנו 

 . 2021שעמדו לרשות היישובים בשנת 
 מהתקציב ממומש כבר ע"י היישובים. רוב היישובים מממשים ופועלים בתחומים שביקשנו מהם לפעול.  40% -אני אגיד שכ

ולראות  "צריך "לשבת ליישובים על הראשבמובן הזה ש ,בעיקר מול מחלקת היישובים  שלנו, יש בהחלט תובנות שעלו בניהול הפנימי
אלא שהמועצה תוביל איתם  לא לתת להם להתמודד עם זה לבד, ,ת הפרוצדורהברמשניתן לפתור כל מיני חסמים במידה וקיימים ש

 ה טובה יותר את התקציבים שהתכוונו שאיתם יתנו שירותים ביישובים שלהם. יחד את הפתרונות כדי שיממשו בצור
 אבל בשביל שנה ראשונה אגיד שהתמונה בהחלט סבירה.

 
 :עדנה פרדו

    מימוש? 40%רק 
 

 :ראש המועצה
מהתקציב שהם כבר ביצעו ולא יכלו  70%הם יכולים לקבל כמעט  .את תקציב מולדתנביא לאישור היום . לדוגמא.. כן. אני אסביר

 .  , בגלל שהתקציב טרם אושר במליאהלדווח ולא יכלו לקבל
 

 :גזבר המועצה
 הנתונים הם עד חודש אוגוסט. 

 
 :ראש המועצה

הגיש ניכוי ל כמו להגיש תקציב ולאשר אותו במליאה, כמו לפתוח חשבון בנק.. או םיליאצודוררואנחנו יודעים שבמספר תהליכים פ
חלק גדול מהיישובים זה יישובים מסודרים ומוסדרים, זאת אומרת שהם מממשים ומס במקור, דברים שאם היישובים יעשו אותם, 

לכן ברגע שהם יבצעו את התהליכים האלה את התקציב בפועל רק הם לא מצליחים להנות מהתזרים שהמועצה יכול להעביר להם, ו
 מהתקציב שלא מומש אצלם.  80%-70%הם יכולים בבת אחת לסגור פער של 

 מימוש, בשביל שנה אחת ראשונה זה יהיה הרבה מאוד.  80%-עד דצמבר להערכתי אנחנו נוכל לעמוד על כ
 

 :עדנה פרדו
 ? האם היישוב מקבל במהלך השנה תזכורות, פניות, מצאי, חסמים

 
 ראש המועצה:

 אפשר לראות בטבלה שאני מציג שלכל יישוב יש הערה לצידו על מה ולמה יש חסם אצלו ולכן אנחנו יודעים בדיוק. 
אחת לרבעון יישובים, ונותנת דין וחשבון למנכ"לית המועצה שרית כמנהלת מחלקת יישובים מנהלת קשר ישיר ורציף עם כל אחד מה
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תה צריכה יואחרי מה שאמרתי עדיין חושב שמחלקת היישובים שלנו, חלק מהדברים יחד עם הגזברות הימה נמצא מול כל יישוב. 
 לפתור כבר ולא להגיע לאוקטובר במקומות שהיישובים יכולים כבר לקבל פתרון..

 
 :עדנה פרדו

 אנחנו כחברי מליאה יכולים לקבל כל אחד עדכון חצי שנתי של היישוב שלנו כדי גם לסייע?
 

 :המועצה ראש
 אפשר בהחלט להוציא לכם דו"ח חצי שנתי אין שום בעיה. 

אפילו ברגעים האחרונים לפני הישיבה הזאת עשינו עוד . למרות ש2022סל השירותים לשנת  רוצה לעבור ולהציג את הבקשה לתקצוב
 . , אפרט בהמשךבדיקה עם עצמנו ויש לנו הערה גם לעצמנו

מהגדילה בארנונה  30% -כ להפנות, נרצה השירותים אמרנו שככל שתהיה גדילה מהארנונהכמו שסוכם במליאה שאישרנו את סל 
 . נוספים ₪כמליון וחצי מתכוונים להגדיל את סל השירותים בעוד  2022בשנת לשיפור ותקצוב סל השירותים ולכן 

 .  ₪ 20,000גזם תוספת של הישובים קטנים בתחום הפסולת הגושית ובכך, שהוספנו למתבטא זה 
 . ₪ 150,000 -. למעט מוקיבלה וגן נר שאותם העלנו ל ₪ 130,000 -ויישובים גדולים ל ₪ 30,000 -בכהוספנו יישובים בינוניים ב

 . ₪ 20,000בעוד בתחום הגינון השארנו לכולם את אותו התקציב. לעומת זאת בתחום הקהילה החלטנו להוסיף באופן גורף לכולם 
, להם מקזזים חלק מהסכום כדי שלא ים שמקבלים תוספות אם זה בגלל הצמחת וועדים )שישה יישובים(למעט ישובזה הרבה מאוד.  

   תוספת בקהילה. ₪ 20,000 -תקציב, אבל לא כמו שמופיע כרגע בטבלה. אנחנו נתקן את זה בככפל יהיה 
ר או אם זה מנהל קהילה, אז גם שם אם זה לרכז נוע ₪ 72,000 -ולכפרים הערבים שמקבלים תגבור מהחטיבה להתיישבות של כ

שהם מקבלים יותר  ₪ 72,000כמו האחרים אבל כמו שאמרתי זה בתוספת  ₪ 38,000ולא  ₪ 18,000יקבלו רק  מקזזים חלק מהסכום.
  מכל יישוב אחר. 

 בסך הכל אנחנו מקבלים עליה משמעותית מאוד. 
 שהמועצה  ₪מיליון  5כמעט  -בכ 2022, ותתבטא בשנת 2020 שנתב ₪שהתחילה במיליון וחצי  הרואים שיש פה צמיחה גדול

 השירותים. סל שמה בתקצוב 
 

 :ועדנה פרד
 ...אשמח לקבל עדכון בתמריץ מתי ניתן לקבל אותו

 
 :ראש המועצה

היה לנו תמונה שלמה תבסביבות חודש מרץ בשנה הבאה. זאת אומרת שבמרץ שוב לגבי התמריצים החלטנו שאנחנו רוצים לדון בזה 
 על מימוש התקציבים. 

 . 2021 -התקציב לתמריצים עומד כחלק מתקציב ל
 גם בנושא הזה..את היישובים  מחלקת היישובים מתזכרת

  . 2022בשנת אני חושב שזה מוקדם מאוד להמליץ בין היתר זה יצטרך להתבסס על גדילה בארנונה  2023לגבי צפי לשנת 
 

 :שחר ביטון
 שיש התקדמות. לראות ודה טובה, הנתונים נראים טובים ואני שמח נראית עב

 
 ניסים מלכא:

 איך סל השירותים הולך להתפרסם במועצה?
 

 :ראש המועצה
אני מקווה שבחודש הקרוב נסיים את חוברת סל השירותים ואז נפרסם את זה גם בחוברת, גם בסרטונים יחד עם אמנת השירות 

 שאנחנו באותו תהליך גם כן לקראת סיומה. 
  

 :ניסים מלכא
ורא נורא חשוב, הן על הפרסום הזה שיהיה יותר מסיבי מאשר סרטון די אנמי, הפרסום הוא נ שיר... שתשימו דגעאני רק מבקש לה

אפשר לעשות הפקה מהדבר הזה מבחינת סיום העבודה של החשב המלווה, הן מבחינת סל השירותים צריך לשנות את דעת הקהל. 
 שזה יהיה בצורה חיובית כי מגיע לכם. 

 
 :ראש המועצה

 חברי המליאה שתומכים בנו. לתודה רבה . מגיעה תודה לכולנו, גם 
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 :אבו לנין

 הוועד שלנו? מבחינת השירותים?מה יהיה עם 
 

 :ראש המועצה
 כל תקציב סל השירותים בטמרה עומד בעינו כיוון שלא מימשו אותו...

ל זמן שהוועד לתושבים כ רוצה לתתחלק מהבעיה ולכן החלטתי גם על פיזור הוועד זה שלא ניתן לבצע את השירותים שהמועצה 
ת... ולכן אנחנו רוצים למנות וועד, וכל התקציב שעומד לרשות הכפר יוכל לבוא אפילו לא פותח חשבון בנק ולא רוצה לקחת אחריו

 לידי ביטוי בשירותים שיעשה הוועד החדש.  
 

 :אבו לנין
 . ..אני אומר לך זה הולך לעשות פיצוץ בכפר אז
 

 :ראש המועצה
 איך לא לעשות פיצוצים ולעשות רק טוב לכפר... מציע לך לבוא לפגישה אצלנו ונחשוב יחד איתך

 
 :מירב אזולאי

 לאור השיח בינכם לטמרה אין שירותים כרגע?
 

 :ראש המועצה
 אני מתפלא שאת שואלת...

 כל השירותים שהוועד אמור לתת בתקציבי המועצה לא מתבצעים בטמרה כבר שנתיים. 
 . הקייםהוועד  לפיזורבבקשה לכן הבאנו את זה למליאת המועצה 

 
 :מירב אזולאי

התושבים שלנו "כלואים" בגלל שאין וועד... אולי באמת זו הייתה טעות שלנו לדחות את כנראה לא הבנתי עד הסוף שיש יישוב שלם ש
 זה ככה...

 
 :ראש המועצה

קודם כל התושבים באותו  זו הסיבה שחלק מחברי המליאה הפצירו בי לא להשהות יותר, ולא לחכות יותר כי ברור שמי שנפגע זה זה
 היישוב שהוועד לא מתפקד. 

 
                     21 –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
 . כפי שהוצג לחברים 2022תקצוב סל השירותים לשנת מאשרת את מליאת המועצה :  החלטה

  לסדר היום: 3סעיף                                                                                    
 

   - אישור תקציבי וועדים מקומיים -                                                                        
 :ראש המועצה

 
 המועצה.  יתלאישור המליאה לאחר אישור וועדת הבדיקה בראשותו של גזבר המועצה ומנכ"להתקציב מובא 

 
 :2021לשנת  מולדתמושב  מקומי קציב וועדת
 

 21 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

  .2021 לשנת מולדתמושב מקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 
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 לסדר היום:   4סעיף                                          

 
 – רים"התב רשימת את ומפרט גזבר המועצה מציג -                                                                 

 :אזולאי מירב
 על הגרר במגן שאול. איך אני קובעת באיזה יישוב יש גרר? –שאלה ראשונה 

 
 :ראש המועצה

מנהלים גם ברמה של כיסוי אזורי וגם ברמה של מתנדבים שמוכנים  ,וגורמי בטחון בפרט ,אנחנו את הנושא של טיפול באש בכלל
 ב"א של מדינת ישראל. לשרת ביחידות התנדבות כחלק מכב"א אזורי תחת ניהול ופיקוד כ

 צריך לומר שיש יחידת מתנדבים הרבה שנים במגן שאול, יחידת מתנדבים שקמה לא מזמן בכפר יחזקאל, כיתת פעילות שפעילה 
 בגן נר וכיתת כוננות שפעילה לאחרונה בתחום זה גם ברם און.

והאנשים מוכנים לקחת אחריות בנושא הזה. ולכן אנחנו משתדלים לתת כיסוי אזורי כמו שאמרתי וגם לתת מענה במקומות שהיישוב 
כמו שאת יכולה להבין במגן שאול שנים אנשים מתנדבים ונותנים מכספם בתחום הזה וגם מתייצבים שכב"א עפולה וכב"א אזורי 

 מפעיל פה פעילות של שריפות. 
 

 מירב אזולאי:
 חושבת שבכל יישוב צריך להיות כזה דבר. 

ממה שאני יודעת חלק מההכשרות האלה נעצרו בגלל כל מיני עניינים שהכבאות לא הכשירו ואם הדבר חודש אז היישובים צריכים 
לדעת מזה...אני יודעת שביישוב שלי היו עשרה חברה שהיו מוכנים לצאת לקורס כזה והוא לא יצא לפועל בגלל כב"א... אבל אם זה 

 בים צריכים לדעת מזה...חזר להיות פעיל אז חושבת שהיישו
 

 :ראש המועצה
 מכירה את העובדות..מספיק כנראה שאת לא 

בנושא הזה עם היישובים הפעילים. היא גם נותנת וגם לוקחת. לאחרונה היא לקחה גרור כיבוי מיישוב המועצה נמצאת בקשר רצוף 
 באחזקת הכלי. שלא עמד בדרישות וצוות שעשה הכשרה לא התמיד בכוננויות, לא בהתנדבות ולא 

 אם באמת את מכירה איזה שהוא יישוב שמעוניינים לבחון את הנושא הזה יש קב"ט מועצה שאפשר לפנות אליו. 
  

 :מירב אזולאי
כל הזמן חוזרים לאשר כסף בתב"ר הזה... לפני חודשיים אישרנו העלאה, עכשיו הוא מגיע שוב... אותי קצת מטריד  –תב"ר בית אלפא 

 "ר הזה..  איפה הפיקוח של המועצה בתב"ר הזה? מה קורה עם התב
 

 :ראש המועצה
שימוש נכון יותר. אותו סכום מתב"ר אחד סולק ברק בניוד בשם שלו כדי שיעבור אגיד עוד פעם. בכלל לא מדובר בתוספות של כסף. 

 ניסטרטיבי. אין פה שום עניין חדש. יותוסף לתב"ר אחר שמתעסק באותו פרוייקט. זה לגמרי אדמ
 

 :, מהנדס המועצהקובי צורי
 בכלל לא מדובר בתב"ר של בינוי בית הספר מדובר בתב"ר של הכביש. 

 
 :ראש המועצה

 אני סומך על מהנדס המועצה ומציע שגם את תסמכי עליו שאנחנו מנהלים את הכספים של הפרוייקט הזה הכי טוב שרק אפשר. 
 

 מירב אזולאי:
 לא אמרתי שאתם לא מנהלים כספים טוב. אמרתי שהאומדנים לא נכונים. 

 ...שלו לא באתי לגזבר חלילה בטענות, באתי לפרוייקט עצמו, לאומדנים
 

                        20  –בעד 
 אין     -נגד

 1 -נמנע
 

 .  כפי שהוצגה ופורטה לחברים: מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים  החלטה
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 לסדר היום: 5סעיף                                                                              
   -שונות  -                                                                                     

/ מועצה אישור חוזה 
 חברת חשמל / 

חברת ביתנית עבור 
 מוקיבלה –חדר טרפו 

 המועצה:מהנדס 
ההרחבה של מוקיבלה מצריכה חדר טרפו כדי לתת להם 

 חשמל לכל השכונה. 
בדרך כלל אנחנו שמים את חדר טרפו על שצ"פים שהם 

 לא בבעלות המועצה אלא בבעלות המינהל. 
ספציפית פה, השטח של השצ"פ הוא שטח בבעלות 

 צריך את אישור המליאה. המועצה ולכן 
השצ"פ יעברו לטובת חברת חשמל כמובן שש המטר של 

   ר תשלום שחברת חשמל נותנת.ובעב

 

 21 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

אישור חוזה מאשרת המועצה : מליאת  החלטה
עבור חדר  -חברת ביתנית /חברת חשמל/מועצה
 כפי שפורט לחברים.  מוקיבלה –טרפו 

הוספת ערוץ שירות 
פועלים בדאר 

 .אלקטרוני"

 המועצה:ראש 
לבקשת בנק הפועלים נדרש אישור חברי  המליאה 

  שירות פועלים בדאר אלקטרוני.ץ להוספת ערו

 21 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 הוספת  : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 .ערוץ שירות פועלים בדאר אלקטרוני

הסכם אישור הגדלת 
 פרויקט המפעל מוגן

 

 ראש המועצה:
 הסכם פרויקט הגדלת החברים למבקש את אישור 

 המפעל מוגן:
 . ₪ 865,249חוזה מקורי עם הקבלן על סך: 

לקבלן והוא קיבל אותה על סך  1ביצענו הגדלה מס' 
1,081,435 ₪. 

 . ₪ 90,555על סך  2ביצענו עוד הגדלה מס' 
 , ₪ 56,465נבקש לבצע לקבלן עוד הגדלה נוספת על סך 

  ,₪ 1,228,455לסך עד סכום הביצוע של ההסכם יוגדל 
 . %41  סה"כ הגדלות מצטברות

 

 

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 1 –נמנע 

 הגדלת  : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 הסכם פרוייקט המפעל מוגן כפי שפורט 

 לחברים. 

 : ראש המועצה שינוי מורשי חתימה 
ביטול זכות החתימה של מבקש את אישור החברים ל

 ומאותו  19.10.2021החשב המלווה שכהונתו מסתיימת ב 
 תאריך מורשי החתימה של המועצה יחזרו להיות:

 ראש הרשות מר עובד נור יחד עם גזבר הרשות 
 מר ג'ואד זועבי .

 21 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 המועצה מאשרת: מליאת  החלטה
 ביטול זכות החתימה של החשב המלווה 

 ומאותו  19.10.2021שכהונתו מסתיימת ב 
 תאריך מורשי החתימה של המועצה יחזרו 

 ראש הרשות מר עובד נור יחד עם  להיות:
 גזבר הרשות מר ג'ואד זועבי .

מורשי החלפת 
החתימה בחשבון 
הנאמנות הרחבת 

נציג המושב  - מיטב
 . מתחלף

 

 ראש המועצה:
מורשי החתימה בחשבון הנאמנות החלפת מבקש את 

 נציג המושב מתחלף.  - הרחבת מיטב
 להלן הפרטים:

 8153מס' חשבון: 
 472סניף: 

 נק הפועלים ב
 מורשי החתימה בחשבון הם:

 028412005  עובד נור ת.ז. -ראש המועצה
 060475050שניר פרידמן ת.ז.  -מנכ"ל החכ"ל
 200מעל  054415922 ג'ואד זועבי ת.ז. -גזבר המועצה

 אלש"ח.
 

 031579626יהודה יוסף ת.ז.       :ציג המושב היוצאנ
 043387018זכאי שקד ת.ז.     נציג המושב הנכנס:

 

 21 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 מליאת המועצה מאשרת:  החלטה
 מורשי החתימה בחשבון הנאמנות החלפת 

 נציג המושב מתחלף.  - הרחבת מיטב
 הפרטים:להלן 

 8153מס' חשבון: 
 472סניף: 

 נק הפועלים ב
 מורשי החתימה בחשבון הם:

 028412005  עובד נור ת.ז. -ראש המועצה
 060475050שניר פרידמן ת.ז.  -מנכ"ל החכ"ל
  054415922ג'ואד זועבי ת.ז.  -גזבר המועצה

 אלש"ח. 200מעל 
 031579626יהודה יוסף ת.ז. : ציג המושב היוצאנ

  043387018זכאי שקד ת.ז.  המושב הנכנס:נציג 
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                                                                                                                                   .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה :                            
                                                                                           

 
 החתוםעל 

 

 

                                     _________________________               ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                        המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .217/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל העתקים:           


