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 החלטה                 תמצית הדברים           הנושא לסדר היום
 :ר היוםלסד 1סעיף 

 
  -דיווח שוטף  -

 :ראש המועצה
 .  "מרחב נשימה בעמק"ערב מרגש מורכב ומאתגר שערכה עמותת בערב השתתפנו באתמול 

 בעידוד המועצה ובחסות המועצה. עמותה שקמה לפני כשנתיים 
 ו/או בני משפחותיהם. קרב הלם   קבוצת אנשים יקרים שחיפשו להקים מענה למתמודדימדובר ב

 במושב פרזון. ששנה לפעילות בבית שלהם,  השנתיים ואתמול ציינכהעמותה פועלת 
 שמחנו כאמור להיות שם, לברך ולתת את החסות שלנו. 

 בהחלט חשוב , ומי שמכיר, מי שיודע לסייע, מי שיודע לעניין אנשים שיתרמו, יבורך.  
 :ר היוםלסד  2סעיף           

 
  -28.9.22מתאריך  9/22אישור פרוטוקול קודם -

 
 –אין הערות חברים לפרוטוקול -

 24  –בעד 
 אין -נגד

 אין -נמנע
 .2228.9.מיום  22/9מס'  המליאהמליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול :  החלטה
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 :ר היוםלסד  3סעיף 
 

 - מנהלת רישוי עסקים –מציגה ליטל יהושוע  –הצגה ואישור מפרט רשותי רישוי  -                                    
 

 :ראש המועצה
 פרוצודוראלית ורגולוטרית לאשר פה מפרט רישוי ברשות.  נדרשיםאנחנו 

 עם התאמות לנדרש ברשות.  ,הוא כמעט אחיד בכל הרשויותשהעברנו לכם לפני כחודש חומרים בנושא. צריך לומר 
 

 ליטל יהושוע;
 לפני כשנה.  בתפקידו מנהלת מחלקת רישוי עסקים, החלפתי את מיקי יוסףשלום לכולם, אני 

 תמונת מצב בגלבוע. וסקירה בכל נושא מחלקת רישוי העסקים שנותנת מצגת מציגה 
 עסקים.  390היו בגלבוע  2021עד פברואר 

 עסקים.  452 –מפברואר ועד היום 
 עסקים שרשומים אצלנו במערכת בכל מרחב המועצה. מדובר ב

 
 :עדנה פרדו

 מגיע אליך?איך את יודעת עליו? איך המידע  רישוי..מה זה אומר עסק שאין לו 
 

 ליטל יהושוע;
 אם הוא מופיע אצלי במערכת זה אומר שאנחנו יודעים עליו, אז הוא נמצא בתהליך. 

 אם אין לו רישיון אז זה אומר שכנראה הגורמים לא אישרו אותו והוא צריך להשלים את התנאים והדרישות. 
 

 ראש המועצה;
 נו להסדרת רישיון, ונמצאים בסטאטוס כזה או אחר. פי שליטל הסבירה, לא מדובר בעסקים סתם, רק כאלה שפכ

שלא מוכרים אצלנו אבל אתם מכירים אותם, הם לא  ,למשל עסקים אחרים שאתם מכירים ויש לא מעט כאלה בגלבוע
 בסטטיסטיקה. 

 
 רלי גלזר;

 מה קורה לעסקים שלא מאשרים להם את הרישיון?
 

 :ליטל יהושוע
 יש לו זמן קצוב להסדרה. הוא לא יכול להישאר בלי רישיון. 

 
 :מירב אזולאי

 מה קורה אם מדווחים למועצה על עסק קיים ללא רישיון, והוא בכלל לא פנה אליכם. 
 

 :ראש המועצה
 . מולו מתחיל הליך פיקוח

 
 :ליטל יהושוע

תה לשפר וליעל את הליך רישוי העסקים ולהקל ישלה הימדינת ישראל קידמה רפורמה בתחום רישוי עסקים. המטרה  2018בשנת 
 כמה שיותר על בעלי העסקים. 

 בעצם מפרט אחיד ארצי שממנו גזרנו את המפרט הרשותי. עיקרי הרפורמה זה 
 המפרט האחיד מפרט את כל התנאים וכל המסמכים של כל בעל עסק. 
צה, וכל בעל עסק שרוצה לפתוח עסק יוכל להיכנס למפרט לאחר אישור המפרט הרשותי במליאה, נפרסם את המפרט באתר המוע

 להגשת בקשה לרישיון. הנדרש לו כל המידע ה מוצג ושם יהי
מפקח רישוי  הסמכה שלבתהליך  נמצאיםו ,בצורה דיגיטליתסרקנו את כל התיקים  , GISבמערכתמיקמנו את כל העסקים בנוסף, 

 עסקים, במטרה שייצא לשטח בין היתר לאיתור עסקים שפועלים ללא רישיונות. 
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 עדנה פרדו;
, היא מאוד נעימה, אצלה  בכל מה שקשור לאמנת השירות זה ערך מאוד מאוד גבוה, ליטלמבקשת להוסיף כמה מילים טובות על 

 . ..ת זהצריך להגיד א, וכשמגיע מאוד מקצועית, היא עונה לכל טלפון
 

 עמרם עמוס;
 מסכימים בכל מילה עם עדנה. 

 
 24  –בעד 

 אין -נגד
 אין -נמנע

 
מנהלת מחלקת רישוי העסקים, ליטל  הוצג ע"יהמפרט הרשותי ברישוי עסקים כפי שאת  מאשרתמליאת המועצה :  החלטה

 יהושוע. 
 לסדר היום: 4סעיף 

 

 . החלפת נציג המועצה באשכול הגליל והעמקים .                                                   
 :ראש המועצה

ד"ר שי רודריג וטרינר המועצה, ומ"מ מחלקת איכות את ולמנות במועצה, מבקש להחליף את אורי שומרוני שסיים את תפקידו 
 .   כממלא מקומו במידת הצורך כנציג הרשות באשכול הגליל והעמקים, וראש הרשות ,הסביבה

 
 24  –בעד 

 אין -נגד
 אין -נמנע

 
ד"ר שי רודריג וטרינר המועצה, ומ"מ מחלקת איכות הסביבה, כנציג הרשות באשכול הגליל  את מאשרתמליאת המועצה :  החלטה

     כממלא מקומו.והעמקים, וראש הרשות 
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 לסדר היום: 5סעיף 
 

 . #קולות קוראים# ומיצוי תקציביםהצגת סיכום פעילות  .                                           
  ראש המועצה;

 ואני מבקש להביא להצגה עכשיו גם במליאה.  "קולות קוראים"בהנהלה הצגנו ביתר פירוט את סיכום פעילות 
 באמצעות  ,בנושא גיוס קולות קוראים ומשאבים נוספים בכוחות עצמההמועצה במשך שנים ארוכות טיפלה ושנתיים כעד לפני 

 שהתחלפו פה.  יםתפקידבעלי 
מספר הקולות קוראים שהמועצה הצליחה לגייס היו יחסית נמוכים. בין היתר כי צריך איש מקצוע, בין היתר כי צריך קשרים וידע 

 , ולהיות בקיא מאוד בנושא הזה. יםלעשות את הבירורים שנדרשוצריך 
 יות נוספות. בתחום הזה ועובדת עם רשו מתמחהשנתיים התקשרנו עם חברה שכלפני 

 עבודה מצוינת . ממשיך לעשות לפני כשנה החליף אותו רשף שושעשה עבודה טובה,  עבד ברשות בחור בשם גרישהבתחילה 
 מאחורי הקלעים של בירור הדברים. שצריך מכיר היטב את משרדי הממשלה ויודע לעשות עבודה של החברה בית הבעל 

 . ₪מיליון  20קולות קוראים, מתוך קיבלנו הרשאות על  ₪מיליון  100 -בשנתיים האחרונות הגשנו כ –אגיד בסדרי גודל 
 זה בהחלט סדרי גודל שונים ממה שהיה פה במועצה. מיליון הנותרים הסיכויים הם גבוהים מאוד.  80 -ומעריכים שב

א מטעה. אתה מגיש ואז מבין שלא לזה התכוון וה קריאתו היבשה בלבדשעם ", שאנחנו רואים קול קורא"לא מעט פעמים יוצא 
הידע למי לפנות ולקבל . תה להוביל תהליכים ודגשים אחריםי, הכוונה היונדרש ולמרות שנראה לך שעמדת במה שכתובהמשורר, 
ובהחלט מביא תוצאות שהם הרבה יותר טובות  ,הוא מאוד מאוד חשוב ,לפעמים מספר פעמים באיך לטייב את הסיכוייםוהסברים, 

 ממה שהיה קודם. 
וגם על הליווי בדיווח  ,הכנת הקולות קוראיםמאחר והוא אחראי גם ל ,בחכ"לרשף מחלק את עבודתו במשך השבוע גם במועצה וגם 

 ההרשאות.  קבלתבקבלת הכספים כאשר אנחנו כבר מבצעים את הדברים אחרי 
 

 מירב אזולאי;
 משרד הפנים. האתר של בלת את כל הקולות קוראים דרך מקגם אני 

 האם אתה יכול לתת דוגמא איך דווקא החברה הזאת הביא משהו שאדם אחר מהמועצה לא היה יכול להביא את זה?
 

 :עדנה פרדו
 אתמול בהנהלה קיבלנו מרשף הסבר מפורט, חבל שהוא לא נמצא פה היום. חייבת לציין ש

 
 :ראש המועצה

 במועצה תמיד היה מישהו שהתעסק בקולות קוראים והתוצאות היו נמוכות. זה עובדה.  ,שאמרתי קודםכמו 
 גם בתפקיד שלו, לזה שזה התפקיד שלו.  יש הבדל בין מישהו שעושה את זה

השם שלעצמו כבר  – "התרת חסמים כלכליים"שנקרא  550אני אתן דוגמא ספציפית, היה קול קורא מהחלטה לשאלת מירב אזולאי, 
ו, ואם היינו נל מיני פרויקטים מדהימים שיהיו בכפרים הערביים שלכהעמיד לנו הרבה סימני שאלה. ובעצם אנחנו היינו ברצון להגיש 

אז כנראה היינו ממלא אותו, הולכים לפי הקול קורא איך שאנחנו מבינים אותו, ועושים אותו כמו שמי שפחות מכיר ופחות מחובר 
ואז שבדקנו מאחורי הקלעים במה מדובר כיוונו אותנו למה שכמעט כולם הגישו כי זה מה שרצתה המדינה תשובה שלילית, מקבלים 

. זה היה דבר שהמדינה חשבה שהסיכוי בו בכפרים פרסוםלעשות, ואנחנו כמו הרבה מאוד אחרים הגשנו שלטים אלקטרוניים ל
לשם תיעלו את הרצון הזה, כמו שאמרתי לא הייתי עולה על זה בחיים שזה מה להעביר כסף באופן שימנף הכנסות בחברה הערבית ו

 אנחנו היינו בכיוון אחר לגמרי, ורק שיח לא פורמאלי מאחורי הקלעים כנראה הציל אותנו מלהפסיד הזדמנות של  שרצו לעשות...
  כל דבר.  בכמו בתחום הזה אז כנראה שצריך מקצועיות  . ₪מיליון  3 -כ
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 לסדר היום: 6סעיף                                                                             
 

  .3132אישור תמרוץ סל שירותים  .                                                                 
 ראש המועצה;
זה , בגלל שהתעכבנו, בין היתרמהרבה מאוד סיבות ותר מוקדם בשנה, אבל יאת זה הרבה שלנו הייתה להביא  כוונההתחילה אגיד ש

 . שנה ראשונה בתהליך הזה גם לנו וגם ליישובים
, מבקש וצוות ההיגוי של סל השירותים בשיקולים אם כן לממש או לא לממש, ולאחר שקיימנו שני דיונים בהנהלה ,יחד עם זאת

 היישובים מצפים לקבל את התמרוץ הזה. . שקיבלנו מהמליאה לעמוד בהחלטת המליאה
ולנהל את סל  ,תה לגרום ליישובים לקחת יותר ויותר אחריות על הניהול העצמאי של אורחות חייהםינבקש להזכיר שהמטרה הי

 , עם תקציב מסודר, הנהלה מסודרת, פרוטוקולים, פיקוח, עבודה מול מחלקת יישובים ומול הגזבר.השירותים באופן שמתאים להם
 .   אף פעם ברמה מסודרת באופן רוחבי ביישובים הרבה מאוד דברים שלא נעשו 

חלק מהישובים לא עשו את זה עד תחילת התהליך הזה  חלק מהיישובים כמו שאנחנו יודעים עושים את זה מצויין כמעט מאה שנה... 
 אף פעם, וצריך לקחת פה בחשבון שכל דבר פה הוא בוודאי טעון שיפור ויש הרבה מה ללמוד. 

לגבי אופן העבודה והבקרה בהחלט יש למועצה מה להשתפר. אומר מראש, שהגדרנו ואישרנו את הפורמט, לא הצלחנו לצפות את רמת 
עשינו לפחות טעות אחת שהגדרנו בנוסח גדיר לקריטריונים ורמת המדדים שצריך כדי להבדיל בין יישוב ליישוב. הרגישות שצריך לה

, 4 -ל 0שבעצם לא שמנו לב, שהובלנו את ההחלטה הזאת בין  4או  0אלא זה או  ,ההחלטה שלא ניתן לקבל חלקי נקודות על סעיפים
 נוצר פער גדול בין היישובים למרות שההתנהלות שלהם הייתה מאוד מאוד דומה. , אז לפעמים התחושה היא ש4או  0צריך לקבל או 

 אז במובן הזה יכול להיות שזה יוצר קצת עוול אבל אי אפשר לרצות את כולם. 
, אבל שבאנו חוסר תקציבי, ורק שלושה במסלול ב', וזה לא בגלל מסלול א'אנחנו נמליץ פה למליאה לאשר תמרוץ לשישה יישובים ב

 בחנו את הדברים במסלול ב' לא מצאנו ארבעה ראויים לתמריץ , מצאנו רק שלושה. ו
 מציג את ההמלצה בהתאם לטבלה המוצגת לחברים. 

אנחנו עושים את ההבדלה הזאת, כי בהחלט , אבל 2022 -ואמנם היא קורת מאוחר ב – 20/21הדגש הוא שזה בעצם תמרוץ על פעילות 
שלם הייתי ממליץ פה אולי על יישובים אחרים, אבל בהתאם להחלטת המליאה צריך לזכור שאנחנו  אני בלב 2022אם היה דיון על 

 . 2021בחנו ומדדנו את הפעילות בשנת 
 

 מיכה ויצמן;
 ההמלצה התקבלה ע"י חברי הנהלה ולא מליאה. 

 אני חושב שמשהו פה נעשה לא נכון. 
 

 :ראש המועצה
 בהנהלה וכספים של המועצה, ופעם אחת בצוות סל שירותים. אחרי שני דיונים אומר שוב, מה שאנחנו ממליצים פה היה 

 מידי כבר למליאה, נתספק בישיבה ההנהלה.  רחשבנו שדווקא בגלל אילוצי הזמנים כדי לא להגיע מאוחבתחילה אנחנו 
 בור יהיו שותפים לדיון הזה. כינסנו בכל זאת את הצוות כדי שגם הציואבל המנגנון דרש ישיבה של צוות היגוי סל שירותים, 

 
 אורי שומרוני;

 למען הגילוי הנאות, לא היה דיון בצוות סל השירותים, ישבנו והציגו לנו את הטבלה. 
 

 :ראש המועצה
 היה דיון וכל מי שהיה לו מה להגיד אמר את מה שרצה להגיד. 

 
 :ניסים מלכא

יישובים בגלבוע. כל יישוב בסופו של דבר קיבל איזה שהוא נתח...תצבעו את זה באיזה צבע שאתם רוצים, תקראו לזה  32יש 
 שירותים, תקראו לזה עזרה, תרומה, פרוייקט.... אז אני לא מצליח להבין למה יש ביקורת. 

 . יישובים שמגיע להם  9יש פה 
 

 :מיכה ויצמן
 איך אתה יודע שמגיע להם?

 
 :ניסים מלכא

 יש לי שאלה, האם מושב ברק לא קיבל כלום בחמש שנים אחרונות?
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 :מיכה ויצמן

 קיבל. 
 

 :ניסים מלכא
 ...ויודע .. אני חבר מליאה כבר כמה שניםקיבל מתישהויישוב כל 

 תה במצב שלא יכלה לתת, היום נמצאת במקום אחר, ויכולה לתת. צריכים לברך על זה ולא לבקר. ילפני שלוש שנים המועצה הי
 

 :ראש המועצה
 הביקורת עוסקת בעיקר בדרך ולא בהמלצה עצמה.

 וגם את חלקה הגדול מקבל. 
 ממשיך בפירוט הטבלה. 

אין לי ספק שיש פה עוד יישובים שעשו עבודה הביקורת עסקה בעיקר בזה שהמדדים היו "גסים" מידי, קשה להגיע לרגישויות, ו
 .. אבל הגבלנו את המקום שאפשר לקבל עליו תמריץ2021 -נפלאה ב

להביא למליאה המלצה של קריטריונים מפותחים ורגישים  ,עוד השנה תתקייםסיכמנו שבישיבה הבאה של צוות סל השירותים ש
יותר, מדדים טובים יותר, וגם הליך בחינה מפורט יותר, כדי שכולם ירגישו שזה נעשה ברמה ציבורית נאותה יותר ונוכל להרגיש 

 בטוחים יותר עם ההמלצה שלנו. 
    

 :ערן גולן
סר של יישוב, לא מנצלים את כולו, אולי כדאי לשקול לחפש יישוב, וימה בחמכיוון שמוגדר תקציב לסל השירותים ואנחנו על פי הרש

 ולנצל את התקציב במלואו. 
 

 :ראש המועצה
 יש בעיה להסביר.  הבעיה היא לא להוסיף,אגיד ביושר. 

 ...ותפח ידעתי להסביר לגבי תשעת היישובים האלה, לגבי העשירי ,זאת אומרת שאני צריך להסביר למליאה למה זה ולא זה
 

 :ערן גולן
 יישוב הנוסף. פשוט מאוד חבל לא לנצל את התקציב הזה. ההמליאה תקבל החלטה לייפה את כוחך לקבל החלטה מי מציע ש

 
 :ניסים מלכא

 מסכים עם ערן. 
 

 :ראש המועצה
 אני לא מתנגד לזה. אבל הביקורת הציבורית תהיה על פי מה ראש המועצה החליט...

 
 :אורי שומרוני

 לקבל את ההחלטות... ךא צריוצוות ההיגוי שהיש את 
 

 :ערן גולן
 חבל מאוד לפספס את התקציב הזה, זה הכל. 

 
 :ראש המועצה

 מוכן לקחת על עצמי אם אתם מאשרים את זה. אני 
 לפני סוף השנה, נביא המלצה לצוות וננמק אותה. עוד צוות סל השירותים שיתכנס במושבו הבא, שיקרה ב

 אם הצוות יאשר אותה. אז נקבל את ההחלטה מבלי להביא אותה שוב לאישור המליאה. 
 

 ערן גולן;
 לא. בכל מקרה צריך להיות יישוב אחד. גם בלי הצוות. 

 
 :ראש המועצה

 אני אגיד לך מה התחיל להיות בעיות עם הצוות הזה. חלק התחילו לדבר בשם היישוב שלהם פתאום. 
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 את ההבדלה הזאת. לא כל אחד יודע לעשות 
 

 :ערן גולן
 בגלל זה אני אומר שהמליאה תייפה את כוחך להחליט. 

 
 :ראש המועצה

 אבל לי יש בעיה עם זה. 
 

 ערן גולן;
 התקציב הזה צריך להיות מנוצל עד הסוף . 

 
 :ראש המועצה

 אני אביא המלצה למליאה אם נדון בזה בסל השירותים נדון, ואם לא נביא את זה למליאה. והיא תחליט. 
 

 :עדנה פרדו
 . אם יש יתרת תקציב תכניסו את זה לשנה הבאה. 2021אני חושבת שאין מה להתערב עם 

 אנחנו באיחור של שנה ויותר וזה נראה רע... 
ברים מיוחדים .. סוכם שיהיה תבחין חדש, סוכם שיהיו משקולות חדשים... בואו נעשה את זה יישובים שעשו יותר, אחרת, ד 2020/21

 . 2021, בואו נשחרר את 2022/23לגבי 
 

 ניסים מלכא;
 לא ביקשנו לעצור את התהליך. ביקשנו מראש המועצה להוסיף עוד יישוב אם נשאר עוד תקציב. 

 
 עדנה פרדו;

 המליץ על זה. זה אומר שצריכה לכנס וועדה, וזה אומר שזה ייקח עכשיו זמן..אבל זה אומר עכשיו שמישהו צריך ל
 בואו נמשוך את זה לשנה הבאה...

 
 :ראש המועצה

 מתכוונים להיפגש עם צוות סל השירותים בלאוו הכי לפני סוף השנה. 
 חלק מהנושאים יהיה כל מה שתכננו לעשות בישיבה שאמרנו בפעם הקודמת והנושא הנוסף יהיה המלצה על ישוב נוסף. 

 והמליאה תסמיך את הצוות לא לחזור למליאה לגבי היישוב הנוסף. 
 

 :אלינור שגיא
 אף אחד מששת היישובים בשלב הראשון הוא לא יישוב ערבי? יש פה בעיה עם הדבר הזה...

 
 :ש המועצהרא

 מסלול א' לקח בחשבון שלא יהיה בו בהכרח אף יישוב ערבי, כי התנאי סף למסלול א' זה גביית מיסים. 
 אף אחד מהכפרים הערביים נכון להיום לא גובה מיסי יישוב. 

 
 23  –בעד 

 אין -נגד
 1 -נמנע

 
 . ע"י ראש המועצה כפי שהוצגה 3132 לשנת  תמרוץ סל שירותיםאת טבלת  מאשרתהמועצה מליאת :  החלטה

 קבל החלטה על יישוב רביעי י ,, בין היתר2022 שנת בנוסף צוות סל השירותים בהתכנסותו הבאה שתהיה במסגרת
 .  המליאה מסמיכה אותו לקבל את ההחלטה מבלי לחזור לאישור המליאה, כאשר במסלול ב'
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 לסדר היום: 7 סעיף                                                                                            

 
 - רים"התב רשימת את ומפרט גזבר המועצה מציג -                                                              

 
 :ראש המועצה

משהו כללי, החלטנו לפני כשלוש שנים שאנחנו רוצים ליישר איזה שהוא קו בתחום גני שעשועים ביישובים, ובמשך מליאות רבות 
 ,עברנו ואישרנו פה להרבה מאוד יישובים גני שעשועים. חלקם המירו את זה במשחקיה, במיני פיץ ,בשלוש שנים האחרונות

בתוך הבנה שהקהילה המתחדשת בתוך ההרחבות , באופן כללי היה לנו מאוד חשוב לעשות את זה בהשתתפות נוספת של היישוב.
 זקוקה לדבר הזה. 

 חלק מהיישובים לאחרונה שאלו אותנו אם אפשר לקבל את הסכום הזה בפיתוח אחר, שיותר חשוב להם. 
ים לחברי המליאה בסוף חשוב גם להגיד ביישוב באופן עקרוני התנגדתי להמרה, דווקא של הסעיף הזה, כי אנחנו יודעים שלפעמ

אף אחד אחרי זה , שלהם.. הנה זה משהו שעשתה המועצה. לפעמים דברים שהיישוב רוצה ברמת פיתוח כמו תשתיות ודברים אחרים
ושזה המועצה  עשתה.. ולכן אני השתדלתי לעמוד בעניין הזה גם מול היישובים ולייצג את המליאה ברצון שלנו  ,יודע להגיד תודהלא 

 ברובה. ויש הרבה מה לברך על הדבר הזה. על משהו שהחלטנו שעושים בכל היישובים. לקחנו על עצמנו תכנית תלת שנתית שמומשה 
 

 24 -עד ב
 אין -נגד

 אין -נמנע
 

 .כפי שהוצגו ופורטו ע"י גזבר המועצה: מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים  החלטה
 לסדר היום: 8סעיף                                                                            

   -שונות  -                                                                                     
החלפת מורשי 

בית ספר חתימה 
 יסודי גלבוע 

 :ראש המועצה
חתימה  תהחלפת מורשל םמבקש את אישורכ

 ביה"ס גלבוע בית אלפא -בחשבון ניהול עצמי 
 ן מורשי החתימה בחשבון ניהול עצמי שלוכעד

 פרת גרסון, א בית הספר כך שסגנית המנהלת,
מזכירת  039628920תחליף את מזל בוהדנה ת.ז 

 בית הספר .
 

 חשבון הרשות ב הרכב מורשי החתימה החדש :
 :ק הפועלים סניף בית שאןבנ 71717מספר 

 
 מנהלת בית הספר 304079627מיקי מרינה שומרון 

סגנית מנהלת בית  033621434אפרת גרסון ת.ז 
 . רפהס

 .צירוף חותמת בית הספרב

 20 -בעד  
 אין –נגד 

 אין  –נמנע 

 החלטה:
 ן מורשי החתימה וכמליאת המועצה מאשרת עד

 בחשבון ניהול עצמי של בית הספר כך שסגנית 
 פרת גרסון, תחליף את מזל בוהדנה א המנהלת,

 מזכירת בית הספר . 039628920ת.ז 
 

  הרכב מורשי החתימה החדש :
 ק הפועלים בנ 71717חשבון הרשות מספר 

 :סניף בית שאן
 מנהלת בית הספר 304079627מיקי מרינה שומרון 

 רפסגנית מנהלת בית הס 033621434אפרת גרסון ת.ז 
 .צירוף חותמת בית הספרב

 
                                                                                                                  

 מזכירת לשכה –רשמה: רונית סבג      

 

 

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