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 :הדבריםתמצית         

 החלטה                 תמצית הדברים           הנושא לסדר היום
 לסדר היום: 1סעיף 

  -דיווח שוטף  -
 

 :ראש המועצה
  - ביטול צעדת הגלבוע

 טחוני וביטולים שכבר התקבלנו אצלנו.יקיבלנו החלטה היום על ביטול צעדת הגלבוע לאור המצב הב
האירועים המצערים מאוד שקרו בשבוע האחרון יצרו אוירה של חשש. אנחנו הבנו שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא יכולים לקחת 

 אחריות לזמן אלינו את אזרחי מדינת ישראל כאשר יש בעיה של ביטחון כרגע. 
 . הראשון ערוץהעם תקשורת מיחד  היום לשםגם נסענו רצות שיש בגדר ההפרדה עם הרשות הפלסטינית. יזה בהחלט קשור לפ

 בשלוש שנים האחרונות. לכל הגורמים הרלוונטים הפרצות לצערי לא מתוקנות ולא טופלו, למרות פניותינו 
 אחרי יותר משנתיים שחיכינו שהקורונה תאפשר לעשות צעדה אנחנו נאלצים לבטל אותה.  ,ובצער רב ,איך לכך ובהתאם לזאת

 
  - בראירוע אלימות בפעוטון ח

 עברנו אירוע מאוד קשה של אלימות בפעוטון חבר כלפי חסרי ישע. כפי שבטח רובכם יודעים, 
 בחקירות משטרה. מהפעוטונים נמצאות במעצר כבר תקופה ממושכת ומובילה שלנו סייעת 

והעמסת  ,המקצועיותלאור המקרה גם אנחנו בוחנים את ההתנהלות שלנו ובהחלט יש מה לשפר ביכולת שלנו לתת שירות ברמת 
 האתגר על הצוות המטפל בכל הפעוטונים שלנו. ובהחלט גורם למחשבה. 

 זה בהחלט הגיע וכואב.  כולנו רוצים להאמין שהדברים לא יגיעו אף פעם אלינו..
ונות ההורים כועסים מאוד ומבטאים את הכעסים שלהם, ואנחנו בהחלט מבינים ומשתדלים להכיל אותם, ומנסים לחפש להם פתר

 לילדים. זה מאוד לא פשוט, כי באווירה שנוצרה אנחנו לא מוצאים צוותים שמוכנים להתגייס כרגע ולעבוד בפעוטון הזה. 
 . וההורים ברגע שנמצא נשמח לחזור ולפתוח אותו לרווחת הילדים

 ולהתגייס לתקופה מסויימת בדמם ובנפשם לבוא פנינו גם לישובים וותיקים ולמטפלות וותיקות בניסיון לקרוא לאנשי חינוך 
 ולא הצלחנו להביא אותם..

 ולא הסכימו.  ,ת להיכנס כרגע לפעוטון הזה"ו ונעמ"פנינו גם לגופים אחרים פרטיים כמו ויצ
 לשמוע מה שלומם ולחזק אותם, וכולם הביעו אמירה שכל ההורים כרגע נמצאים שלנו, היה לנו מפגש עם כל צוות הפעוטונים 

צוותים שמטפלים בילדים שלהם נעשים דברים לא בפש" וכולם רוצים לפתוח מצלמות וכולם רוצים להוכיח שירה של "לחובאו
  תקינים...

 ירה הזאת הצוותים ממש מבקשים להתפטר, אף אחד לא רוצה לעבוד... אז לגייס אנשים חדשים זה עוד יותר קשה..ובאו
 

  -מסלול מוטוקרוס
ו רבשטחים חקלאיים של תל יוסף ועח"מ שנמס, שאנחנו מקימים בימים אלה אצלנו בגלבוע מדובר בפעילות מסלול מוטוקרוס

אנחנו מייצרים פה  ,משרד התרבות והספורטו מוטוריהספורט היחד עם התאחדות . למטרה הזאת, כרגע לזמן מוגבל עד ספטמבר
 גם לטרקטורונים. אולי מסלול לפעילות מוטורית גם לאופנועים ו

 וזה בהחלט אירוע חשוב למועצה.  .בסוף שבוע הבא אנשי מקצוע וכ"א להתחיל להפעיל אותו אנחנו רותמים
ובהחלט  ,גם למבוגרים וגם לבני נוער ,התקיים פה של התאחדות הספורט המוטורי ברמה הארציתיש כבר שתי תחרויות שמתוכננות ל

חושבים שזה יניע פה את כל נושא הספורט להיכנס למסלולים מוכשרים, מסודרים עם רישיונות וילמד אנשים לחנך אותם לפעול 
 בצורה סדורה וטובה. 

 מוטורי...ה קייטנת נוער שמוביל התאחדות הספורטייפתח כבר יכול להגיד לכם ש..וגם כמובן לחולל מנופים כלכליים בהמשך.
 הדבר הזה ומשתפים אתכם... מחים עלש

 לסדר היום: 2סעיף 

 -23.2.22מיום  2/22 פרוטוקול מס' אישור  -
 

 –אין הערות חברים לפרוטוקול -
 

 19  –בעד 
 אין -נגד
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 אין -נמנע
 

 .2223.2.מיום  222/מס'  המליאהמליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול :  החלטה
 -15.3.22מיום  3/22 פרוטוקול מס' אישור  -

 
 –אין הערות חברים לפרוטוקול -

 
 19  –בעד 

 אין -נגד
 אין -נמנע

 
 .15.3.22מיום  3/22מס'  המליאהמליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול :  החלטה

 :ר היוםלסד  2סעיף 
 

 - הצגת פרויקט הסולאריים-                                                         
 :אורי שומרוני

 המכרז הוצג לפני כשבועיים בהנהלת המועצה, והיום מביאים את זה להצגה במליאה. 
 , התקנה על גגות, קירוי חניונים, קירוי מגרשי ספורט, מערכות קרקעיות וגדרות.  הסולארייםמציג מצגת בנושא פרוייקט 

דיגיטאלי לאתר  למכרז עשינו סקר ראשוני . במהלך חודש דצמבר לפני היציאההמכרז פורסם לאחר עבודה ובדיקות של כשנה וחצי
 את הפוטנציאל, איפה אפשר להתקין מערכות סולאריות בשטח המועצה. 

אתרים, ובמהלך השבוע הזה  40חתמנו מול הקבלן הזוכה על ההסכם בו הם קיבלו מאיתנו צו תכנון ראשון לבדיקה של   חודש מרץב
  לינו ואנחנו נחליט באיזה אתרים אנחנו רוצים להתחיל.  הם כבר התחילו את הסקר שלהם ובהמשך הם יחזרו א

חלק מהעבודה שלהם במהלך הבדיקה היא למצוא עוד אתרים שהם פוטנציאליים להקמת המערכות ויכול להיות לפסול חלק מאלה 
 בך,  וכד'... שאנחנו מצאנו מכל מיני סיבות, כמו מונה חשמל, תשתיות חשמל, גגות שלא מתאימים מבחינת חוזק, איטום מסו

 זה חלק מבדיקות שהחברה עושה במסגרת בדיקת האתרים. 
 אפשר לראות במצגת שעשינו מיפוי בתוך היישובים, חלק של המועצה וחלק של היישוב, קיבוצים, בתי ספר, באזור התעשייה 

 מבואות הגלבוע, שבעיקר שם רוצים לעשות חניונים וגם גדר. 
 שאמור לסיים את פעילותו תוך שנה וגם שם בודקים את האופציה לשים מערכות.  ועוד אתר שיש זה בריכות החימצון

החברה הזוכה היא חברת שחר אנרגיה שפועלת ועוסקת בתחום הרבה מאוד זמן, הקימה כבר למעלה מאלף פרוייקטים דומים. 
 מציע אחריו. מה 20%לחברה יש ניסיון רב ברשויות מקומיות, ובהצעה הכספית שלה הייתה גבוהה בהרבה + 

 "הרמנו גבה", זה נראה לנו חריג לטובה, ועשינו שימוע לראות איך הם הגיעו לחישובים האלה, ולראות שיש להם גב כלכלי. 
הם נתנו לנו את התשובות לזה. בכל מקרה לקחנו יועץ חיצוני שבחן את כל ההצעות שהגישו שבסופו נתן את חוות דעתו והמליץ לנו 

   לקחת את החברה הזו.
 

 קצת דוגמאות לתמורה הכספית...
 למטר לשנה.  ₪ 60 -גג קל או כבד זה כ

 הכנסה שנתית.  ₪אלף  48 -כ –מטר  800 –גג של אולם סדר גודל של דדו 
לשנה, וכמובן מקבל את הקירוי שהוא על  ₪ 14,400 –מטר  600 –מגרש ספורט  –למטר לשנה  ₪ 24 –קירוי של מגרש כדורסל 

 חשבונם. 
 

 :גולןערן 
 אם הם לא יעמדו בדד ליין שהצבתם להם לכיסוי כל הגגות בתקופה שהם מחוייבים?

 
 :עו"ד מירון

 יש להם לוחות זמניים לעשות את זה, לא יעשו את זה ייקחו את זה מהם...
 

 :אורי שומרוני
 בינתיים הם עומדים יפה בלוחות הזמנים שהקצנו להם. 
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 :מירב אזולאי
 ההשכרה הולכת למועצה?

 
 :אורי שומרוני

 כן. 
 

 אנחנו מעריכים שאם יש או אין מכסה, זה לא יעכב את החיבור, זה גם מה שהם אומרים מניסיון . 
 שלחנו מכתבים לכל יישובי המועצה, וכל יישוב שירצה יוכל להצטרף למכרז בתנאים של המכרז. 

 בשנה.  ₪מיליון  2 -מדברים על צפי הכנסות כאנחנו 
 

 :שחר תמיר
 אמרת שהיישובים יוכלו להצטרף במבנים שבבעלותם. 

 איך זה יעבוד?כבר החלטתם 
 

 :ראש המועצה
 יש שני סוגי נכסים. 

 יש יישובים שיש להם נכסים שלהם, אין למועצה שום עניין עם הנכסים האלה. הם לא צריכים להתחלק איתנו בשום דבר. 
 . כולם - שתמש במכרז הזה בין היתר למנופים כלכליים ליישוביםיש נכסים ביישובים שהם של המועצה ואנחנו רוצים לה

 ומה למועצה. זה נכון גם לגבי בתי ספר.  יםאנחנו נסכם מה מההכנסה הולך ליישוב
בשימוע החברה הסבירה לפשר הפער בינם לבין מציעים אחרים, הם הסבירו שהם הכניסו לתוך המנגנון שלהם את אותה הנחת עבודה 

 שהלקוח ירצה לצרוך מהם את החשמל ואז המשמעות היא שהם יכולים למכור. 
אבל הם עשו את החישובים שלהם בתחשיב שלהם הם הכניסו ערך של מכירת חשמל ללקוח. יש בזה ריסקיות מסוימת מבחינתם. 

 והשתכנענו שהם יודעים על מה הם מדברים. 
 

 :שחר תמיר
 האם יש מישהו מטעם המועצה שיודע לפקח מבחינה מקצועית על כל התהליך הזה ?

אני חושש שאם הם יתקלו בקשיים במכירת החשמל כפי שהם מתכננים ויגיעו למצב שהם ירוויחו פחות אז הם יבנו את המערכת 
 בצורה כזאת ולא אחרת.. וזה דברים שאפשר לשחק בהם...

 הוא ימצא את הדרך להפסיד פחות..
 

 :ראש המועצה
אני מסכים אם הנחת העבודה שלך שאף אחד לא בא להפסיד כסף... ואם המציע לא ירוויח כסף כנראה שהוא יחפש מאיפה לשחרר 

 במכרזים אחרים... וגם שחררנו זוכים ממכרזים כאשר הם נתקעו... את המחויבויות שלו אלינו. זה נכון בכל מקום, זה קורה גם
וזה הסיכון שאתה לוקח, וכמו שאורי אמר קודם לא עשינו את זה על דעת  בסופו של דבר אתה לא יכול להכריח אף אחד להפסיד כסף

וא גם בחן את המכרז שלנו והוסיף עצמנו לבד, לקחנו איש מקצוע שמנהל כאלה מכרזים, ואחרי זה גם מלווה את העבודות שלהם. ה
  סיכונים שאנחנו לוקחים. האת ככל שניתן הערות שלו, וגם בחן את ההצעות והיה חלק מתהליך השימוע.. מקווים שכיסינו 

 
 :ןוטשחר בי

 פקח מקרוב על העבודה. שילהצמיד פרוייקטור בשטח חשוב  חושב שלפחות לתחילת התהליךמצטרף לדבריו של שחר תמיר, ו
 

 אורי שומרוני:
 נשקול להאריך את ההתקשרות מול היועץ שמלווה אותנו. 

 
 :אלינור שגיא

 'תהליכים סולאריים ואח, לדעתי גם הם נמצאים בלצורך הענייןעושה זה מתכתב ביחד נניח עם פרויקטים אחרים שאגודת המים 
 זה קשור אליכם? יש הצדקה לשתף פעולה בעניין הזה?

 
 :ראש המועצה

אנחנו משתפים פעולה במובן שאנחנו עוזרים להם ברגולציה בכל מקום שהם מבקשים. אבל הם לא תלויים בנו ואנחנו לא תלויים 
 בהם. 
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 אלינור שגיא:
שכבר מכיר את השטח  )חשמלאי( אני מדברת על אינטרס שיכול אולי למנף את הדבר הזה, לדוגמא אם הם משתמשים ביועץ כלשהו

 ויודע.. 
 להיעזר בו... האם אפשר

 
 ראש המועצה:

 בהחלט אפשר לשתף פעולה...
 

היתרון של היועץ שלקחנו, שאתה עושה מכרז לרשות אתה חשוף לתביעות מצד המציעים, ואתה חשוף ליכולת שלך לפענח מה הכי 
יעים, ומינף את טוב לך מההצעות שניתנו. והוא באמת עשה עבודת ניירת טובה שחסם הרבה מאוד מהטענות שיכולות להיות למצ

 בתוך המכרז הזה מצד שני.  היכולת שלנו להרוויח 
ברמה הפרקטית של להבין בחשמל, הוא לא חשמלאי בהכרח, אבל הוא יודע להיות זה שבסוף יושב על החברה המציעה ולמחייב 

 אותה לעמוד בהצעות שלה. זה המומחיות שלו. 
 לסדר היום: 4סעיף 

 
 - מלון נופש שער הגלבוע 204-0680710ההחלטה לדחות את תכנית הגשת ערר למועצה ארצית על  -

 
 ראש המועצה:

 שהגיש היזם של מלון שער הגלבוע. תכנית צריכים לאשר במליאה הגשת ערר למועצה הארצית על החלטה לדחות 
 התכנית נידונה בוועדה המחוזית ונדחתה. 

חושבים שנעשה עוול ליזם ולמועצה. חושבים שזה מנוף כלכלי חשוב מאוד בפיתוח המועצה ולכן אנחנו רשאים להגיש ערר למועצה 
 הארצית. 

ם במליאה קודמת עם המשמעויות שהוועדה המחוזית כמדיניות מסרבת לפיתוחים במרחבים הכפריים בפרט במועצה כשיתפנו את
 שים לאשר פה במליאה את הגשת הערר. אזורית הגלבוע ולכן אנחנו מתבק

 
 :שחר תמיר

 המועצה היא צד בתכנית?
 

 :ראש המועצה
 לא. המועצה לא צד בתכנית. 

 מאמינים בתכנית. 
 

 :שחר תמיר
 כל יזם פרטי שאתה מאמין בתכנית שלו אתה מצטרף לערר שלו?

 
 :קובי צורי, מהנדס המועצה

 ת. רק המועצה יכולה להגיש את הערר למועצה הארצי
 

 עו"ד אילן מירון:
 המועצה איננה נושאת בעלויות של המשפט. 

 היזם משלם את כל העלויות האלה. 
 

 :ערן גולן
 מה הנימוק לדחייה?

 
 :ראש המועצה

 ולכן הם בכלל לא רשאים לאשר את זה. , שמדברת על תיירות לא כוללת את המקום הזה 12הנימוקים היו פעם אחת שתמ"א 
 אנחנו יודעים שיש הרבה "דם רע" בין הוועדה המחוזית ליזם, כיוון שבעבר נעשו דברים ללא אישורים. ופעם שנייה, 

שנתבקש הוועדה המחוזית אנחנו עשינו הסדרה ארוכה מאוד כדי שבדרך יוכלו להגיש את התכנית. ולבסוף שהגישו תכנית לפי מה 
חייב לגדול כדי שיהיה כלכלי, ואנחנו חושבים שהשטח כבר מופר ואין סירבה להם, ואנחנו חושבים שהם טועים, כיוון שהמלון הזה 
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  טעם לחזור ולחשוב שהוא יכול להיות משהו אחר... ואנחנו חושבים שזה פוגע בפיתוח של המועצה ובמרחב בכלל. 
 ..שמגיעות מחו"ל.קבוצות כדורסל , אירוח משלחות, ויש שם משפחות שמועסקות מהגלבועדרך אגב בהמשך לדבריו של שחר תמיר, 

 ובהחלט פעילות כלכלית חשובה ולכן אנחנו מציעים למליאה לאשר את הגשת הערר. 
 

 עו"ד מירון:
 יש פה עניין עקרוני ולא רק עניין פרטני. 

 זה לא שאנחנו עוזרים לאדם כזה או אחר, הרמה היא עקרונית, זה יכול להשפיע על המועצה במקומות רבים. 
 

 18  –בעד 
 אין -נגד

 1 -נמנע
 

  - 0680710-204הגשת ערר למועצה ארצית על ההחלטה לדחות את תכנית  מליאת המועצה מאשרת :  החלטה
 .  מלון נופש שער הגלבוע                 

 לסדר היום: 5סעיף 
 

 - בוועדההצגת דו"ח שנתי על פעילויות האכיפה  -                                                         
 

 :ראש המועצה
 מבקש ממהנדס המועצה להציג את הדו"ח השנתי על פעילות האכיפה בוועדה. 

 
 :מהנדס המועצה

, וזאת לאחר שהבאנו אותו צריכים להגיש דו"ח ליחידה הארצית לאכיפה על פעילות הפיקוח בוועדה המקומיתאנחנו פעם בשנה 
 .  לאישור חברי המליאה

 סקירת הנתונים.  –הצגת מצגת 
 

 מירב אזולאי:
 האם הפיקוח הוא רק על שטחים פתוחים?

 
 :מהנדס המועצה

 לא רק על שטחים פתוחים. 
 

 :מירב אזולאי
 זה נראה לי מעט...דוחות על עבירות,  64בעיני 

 
 מהנדס המועצה:

 פקח נוסף. יישובים.. עכשיו מנסים לקלוט  33יש לנו פקח אחד על צריך לזכור שכרגע 
יוצא חמש תיקים בחודש.. להזמין לחקירות, לעשות דו"ח פיקוח.. זה לא שאני מוצא את העבירה וישר יכול להגיש  12 -ב ותחלק 64

 ...שמגישים אותםאותה .. יש הרבה עבודה לפני 
 ביחס לשנים קודמות, זה יותר משנה שעברה..

 
 מירב אזולאי:

 לראות את המגמתיות..אני מאוד הייתי שמחה לראות פילוג יישובים כדי 
 

 :ראש המועצה
 נשמח להציג באחת הישיבות הבאות. 

 
 :דני שדה

 יודע שבשנים עברו הייתה האפשרות להעלות מטוס לאוויר וחברת צילום שנתנה מהר מאוד תשובות איפה בונים איפה לא בונים..
 המהירות...כאשר עם כל הטכנולוגיות החדשות היום מקבלים את פיענוח התוצאות בשיא 
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 :ראש המועצה
אנחנו לא מעלים מטוסים אבל היחידה הארצית עוברת פעם בחודש עם צילומים ואיפה שהדברים לא מטופלים ע"י המועצה אנחנו 

 בדרך כלל מקבלים התראות מהיחידה הארצית ולפעמים גם באים בעצמם לבצע את האכיפה ... 
 זה קורה בעיקר בשטחים החקלאיים הפתוחים. 

 
 דס המועצה:מהנ

, ומחפשים שותפים כמו רשות ניקוז, עמק המעיינות.. כדי ₪ 70,000 -היא כ , העלות אחת לשנתייםצילומי תצ"א  מבצעיםאנחנו 
 להוזיל את העלויות. 

 
 19  –בעד 

 אין -נגד
 אין -נמנע

 
 , כפי שהוצג ופורט לחברים. שנתי על פעילויות האכיפה בוועדההדו"ח את ה מאשרתמליאת המועצה :  החלטה

 לסדר היום:  6סעיף                                                                           
 

 – רים"התב רשימת את ומפרט גזבר המועצה מציג -                                                          
 

                        19 -עד 
 אין     -נגד

 אין -נמנע
 

  .כפי שהוצגו ופורטו ע"י גזבר המועצה : מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים  החלטה
 לסדר היום: 7סעיף                                                                                    

   -שונות  -                                                                                     

 
הגדלת חוזה 

 קבלן 
 

 ראש המועצה:
  –הגדלת מכרז מבקש את אישור החברים ל
 . שיפוץ גן ילדים במושב ברק

 
 גזבר המועצה:

 ₪ 208,423ההצעה הראשונית של הקבלן על סך 
(49.2 %) ₪ 102,566הגדלה על סך מבקשים   

.₪ 310,989סופי על סך החשבון וה  
 

 עו"ד מירון:
צריכה אישור  %50 -ל %25על פי החוק הגדלה של מכרז בין 

 של מליאה ולכן אנחנו מביאים את זה לפה. 

 

 

 19 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 : מליאת המועצה מאשרת  החלטה
  -שיפוץ גן ילדים במושב ברק –מכרז הגדלת 

 ₪ 208,423ההצעה הראשונית של הקבלן על סך 
(49.2 %) ₪ 102,566הגדלה על סך   

.₪ 310,989חשבון סופי על סך   

תכנית חומש 
 –עדכנית 

 מפעל פיס

 ראש המועצה:
והקדמת הכספים חומש התכנית של שמחים להביא עדכון 

 . מפעל הפיסשל 
 מפעל הפיס מבקש שהמליאה תאשר את הקדמת כספי 

למרות שהיא בעצם הייתה תמיד חלק מתכנית  2023שנת 
 החומש שאישרנו פה ועדכנו אותה כמה פעמים.

 מציג את הטבלה העדכנית לחברים. 
 

 :אלינור שגיא
 מאוד מוצלח. היה יני פיץ גרש המילמאצלנו הפיתוח שעשו 

 יישובים שאין...הצעה חמה ללכת לכיוונים האלה ב
 לגבי המגרש כדורגל במוקיבלה, זה לא מגרש גמור כבר?
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 ראש המועצה:
 יש שם דברים שעוד לא השלמנו. 

 כל הפיתוח בחוץ עוד לא גמור. תאורה, ופיתוח סביבתי 
 שלא הושלם. 

 
 :אלינור שגיא

שומעת פה המון על פיתוח.. גם הסולארי.. וגם הדברים 
פתחים גם לפיתוח סביבתי? האלו, השאלה היא כמה מזה מ

 יש פרוייקטים סביבתיים, פארקים , נטיעות של עצים...
 

 :ראש המועצה
 כן.  תךלשאל

יש פה תב"רים שאישרנו בעבר שעסקו במרחבים פתוחים של 
 פנאי ונופש ביישובים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 -בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 הקדמת את : מליאת המועצה מאשרת  החלטה
  2023אמות המידה של מפעל הפיס עד שנת 

 בהתאם לטבלה המצ"ב. 
החלפת 
בי"ס מורשי 

יסודי עמק 
  חרוד 
       

 

 

 : ראש המועצה
 חתימה  תמורשלהחלפת חברי המליאה מבקש את אישור 

 :  הרשות בחשבון
 בנק הפועלים.,  727סניף ,  473753  -מס חשבון 

 .52000668דורית שפרן ת.ז.  ת: מורשת החתימה היוצא
  036045698ורד אלחדד ת.ז.  מורשית החתימה הנכנסת:

 
 :והחתימה יהי ימורשהרכב  - לאחר השינוי

 059269662ת.ז. הילה שוב גולן, מנהלת ביה"ס, 
 ורד אלחדד ת.ז. 036045698

 ביחד עם חותמת בית הספר.

 19 - בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 :ראש המועצה
חתימה  תמורשמליאת המועצה מאשרת החלפת 

 הרשות:  בחשבון
 בנק הפועלים.,  727סניף ,  473753  -מס חשבון 

 ת:  דורית שפרן מורשת החתימה היוצא
 .52000668ת.ז. 

 ורד אלחדד מורשת החתימה הנכנסת : 
 .החתימה חדש תכמורש 036045698ת.ז. 

 
 :והחתימה יהי ימורשלאחר השינוי הרכב 

 059269662הילה שוב גולן, מנהלת ביה"ס, ת.ז. 
 ורד אלחדד ת.ז. 036045698

 ביחד עם חותמת בית הספר.
  

 מזכירת לשכה –רשמה: רונית סבג                                                                                                                      

 

 

 החתוםעל 

 

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

 
                     

 

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


