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 -שיבת מליאה מוקלטת ומצולמת י -

 -לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול  -

 
 7/17פרוטוקול מליאה נושא : 

 13.9.17תאריך : 

 :  על סדר היום
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 ***מצ"ב 
 

 .מעודכנת רשימת תב"רים -
 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה

 מנהלת אסטרטגיה וארגון  –ענת מור  מלאה -מאיר ביטון ראש המועצה –עובד נור 
 גזבר המועצה –זועבי ג'ואד  גדיש -יעקב פרץ אדירים –דוד בונפיל ישי 
 יועץ משפטי –עו"ד אילן מירון  גן נר -איתן עזר טייבה –הישאם זועבי 

 מבקר המועצה  –אייל פייגנבאום  גן נר -ששון יעקב ברק -רמי אלהרר
 מנהלת מרכזים קהילתיים  –סיוון גולדמן  בית אלפא -לאה נהוראי עין חרוד איחוד -יצחק צפדיה
 דובר המועצה  –שי אלט  טמרה -זועבי עבדל רחמן דבורה -ארמנד עמוס

 ר' מינהל חינוך  –יאיר ילובסקי  רם און -אסף ורדי פרזון -ירון דוד
 מנהלת תחום בתי הספר  -הילגר-גליה בזק מוקיבלה -עיד סלים יזרעאל -עשהאל מור
רמת צבי -ניב שולמן בית השיטה -שחר תמיר  מזכירת לשכה -רונית סבג 

מולדת -עומר רימשון נעורה –זועבי מוחמד   תושבים 
מוקיבלה-חמאד קאסם ניר יפה -פליקס דה פז   
חבר -ליאור שמש נורית –מירב אזולאי    

  נעורה –עבדל סלאם זועבי  מגן שאול -יונה אפרים
  מיטב –מיכאל אברהם  חפציבה -אגמון ישי
  אביטל -אילן הרוניאן תל יוסף –צבי שחר 

  גבע -דני פלג כפר יחזקאל -לירון רותם
   גדעונה -אהרון יהושוע סנדלה -עבדל סלאם עומרי

  אומן -עמיאל דהאן
  עין חרוד מאוחד -רמון בן ארי 
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 :תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
 :  לסדר היום 1סעיף 

 06/17אישור פרוטוקול מס' 
 26.7.17מיום 

 : צבי שחר
מבקש לצרף לפרוטוקול את דו"ח ניתוח נתוני החכ"ל 

 .2016המעודכן שהגשתי, הכולל גם את שנת 

        

 17 –בעד 
 אין -נגד

 אין -נמנע
את  תרמליאת המועצה מאש:  החלטה

 .26.7.17מיום  06/17מס' פרוטוקול 
 סעיף 2 לסדר היום:

דיווח שוטף     
                                             

 – ראש המועצה-                                                                
 
 . , חה"כ אלי כהןשר הכלכלה והתעשייהבמועצה ביום שלישי הקרוב מגיע לביקור  -

 ם להצטרף לישיבת עבודה ולשמוע את הדברים. כמזמין את כול   
 

 שניר פרידמן. , אותו מנהל אני שמח לעדכן שהתחלנו את הפעילות של מרכז הצעירים -
 המבנה הזה יהיה מוכן. ש , בשבילהשקענו לא מעט כסףוהכשרנו את המבנה, שיפצנו    
 ההצטיידות ו הפעילות לתלהתח, לאחרונה קיבלנו הרשאה מהמשרד לשיוויון חברתי   
 כוסית לחג עם העובדים.נקיים שם את הרמת השל המקום.    
 , ביניהם כנס מתגייסים וכנס משתכנים לכל נושא הבניה. של המרכזכבר מספר פעילויות התקיימו    
 

 יחודי בסוגו, ייחודי לנו באזור י הדמוקרטיספר הבית השנה את באופן חגיגי מאוד זכינו לפתוח  -
 ומח, זאת אומרת שכל שנה קולט בי"ס צ. מדובר בג'-שכבות א' 3פתחנו השנה מרחב בכלל. בו   
 שכבת א' חדשה.    
 מקום חדש. לו משתכן באופן זמני בבית השיטה, בשאיפה בשנים הקרובות למצוא הבית ספר כרגע    
 

 וועדות, איכות הסביבה האחרי תהליך ארוך ויסודי ומשתף שהובלנו יחד עם שתי אנחנו נמצאים  -
 לבחינת פיתוח יזמויות אנרגיה במרחב  ,המטה האסטרטגי שלנווהוועדה לתכנון לבניה בהובלה של    
 ישיבה אחת לפני אחרונה של הצוות וישיבה אחרונה תהיה בשבוע הבא. קיימנו    
 .מליאהבמדיניות הלאישור  אאת מסמך הטיוטלאחר מכן נביא    
 ות פוטו וולטאיים, שד, רלוונטיםהאנרגיה המעצבים מדיניות למועצה מול כל יזמי מסמך זה אנחנו ב   
  גז. כח על טורבינות רוח, ותחנות    
 החלט פורצי דרך בסוגייה . במזכיר שחשבנו שנכון לטפל בזה בראייה רחבה בכל מה שקורה פה במרחב   
 הזאת, מועצה ראשונה שמטפלת בסוגייה בצורה הזאת, באופן המשתף את הציבור ומייחס    
    חשיבות לכל מה שקורה בסביבה.    
 מניח שלמסמך הזה תהייה גם משמעות גם מול הוועדה המחוזית והוועדה הארצית בהמשך, אבל זה    
 שם אותנו בצורה הרבה יותר רצינית מאשר רק להתנגד לכל מיני דברים או לאשר אותם בצורה    
 שרירותית.    

  : לסדר היום 3סעיף 
סקירה על פתיחת שנת 

מציג יאיר  –הלימודים 
 ילובסקי, ראש מינהל חינוך

 
 

  -בבתי הספר ברחבי המועצה  יאיר ילובסקי נותן סקירה על תחילת שנת הלימודים -         
 

 לסדר היום: 4סעיף 
פתיחת חשבון נאמנות עבור 

  הרחבת ברק החדשה

 :ג'ואד זועבי
 החדשה. ברק הרחבת עבור נאמנות חשבון אישור פתיחת

 . היישוב ונציג ל"החכ ל"מנכ המועצה ראש החתימה מורשי

 
 17 – עדב  -

  אין – נגד  -

   אין – נמנע  -

 .   החדשה ברק הרחבת עבור נאמנות חשבון פתיחת את מאשרת המועצה מליאת:  החלטה
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 סעיף 5 לסדר היום:
אישור פתיחת חשבונות בנק 

 בבנק דקסיה לשנים
 לכל פרוייקט 2017/2018

 שימומן על ידי מפעל הפיס. 

 
פתיחת חשבון בנוסף אישור 

עזר בבנק דקסיה עבור בית 
ציזלינג לקבלת כספי מפעל 

 הפיס

 :ג'ואד זועבי 
 כידוע לכם, לכל פרוייקט אנחנו נדרשים לפתוח חשבון עזר בבנק דקסיה. 

 :כדלקמןבנוסח בנוהל חדש, הבנק מבקש להעביר החלטה כללית 
  

לכל פרוייקט  2018-ו 2017חת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים י"המועצה מאשרת פת
 שימומן על ידי מפעל הפיס. 

 יובהר כי לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבון נפרד בבנק דקסיה ישראל". 
 

 .  לקבלת כספי מפעל הפיס, דקסיה עבור בית ציזלינגבבנק לפתיחת חשבון עזר בנוסף נבקש אישור 
 

 -זמן שאלות ותשובות לחברים  -                                                     
 

 17 –בעד      -       

 אין  –נגד  -

  אין –נמנע  -
 

  2017פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים מליאת המועצה מאשרת  החלטה:
 לכל פרוייקט שימומן על ידי מפעל הפיס.  2018-ו

 . יובהר כי לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבון נפרד בבנק דקסיה ישראל
 .לקבלת כספי מפעל הפיס בבנק דקסיה עבור בית ציזלינגפתיחת חשבון עזר המליאה מאשרת כמו כן 

 : לסדר היום 10 סעיף
 יםתב"ראישור 

 
   -גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים  -

 
 17 –בעד      -      

 אין –נגד  -

 אין  –נמנע  -
 
 ומצ"ב לפרוטוקול. והוצג, כפי שים: מליאת המועצה מאשרת את התב"ר חלטהה  

 
 : לסדר היום 7סעיף 

 שונות
החלפת מורשה חתימה 

  – נות הבנקבחשבו
 יסודי נאעורהביה"ס 

  – יסודי נאעורהביה"ס 

 474075ן מס' חשבוחשבון הורים  -
  354851 ' חשבוןחשבון רשות מס -
 (, עפולה727)בנק הפועלים, סניף  

 
  -מנהל היוצאלביטול אישור חתימה  -
 . 054390554זועבי טאהא ת.ז.    

  -מנהל הנכנסלאישור חתימה  - -
 036068708 ת.ז.  –אבו עקל מוחמד   
 

  זועבי נאיפה ,בהצטרף לחתימתה של 
 .מזכירת בית הספר

 
 

 17 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה מאשרת החלפת  החלטה
  -ונות הבנק מורשה חתימה בחשב

   יסודי נאעורהביה"ס 
 
 474075חשבון הורים מס' חשבון  -
  354851 ' חשבוןחשבון רשות מס -
 ( , עפולה727בנק הפועלים, סניף )
 
  -מנהל היוצא ביטול אישור חתימה ל -

 . 054390554זועבי טאהא ת.ז.  
  -מנהל הנכנס אישור חתימה ל -

 .036068708אבו עקל מוחמד ת.ז.  
 

 בהצטרף לחתימתה של זועבי נאיפה , 
 מזכירת בית הספר.
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החלפת מורשה חתימה 
  –בחשבונות הבנק 

 ביה"ס יסודי סנדלה 

  - ביה"ס היסודי סנדלה
 
   , עפולה( 727חשבון רשות )בנק הפועלים, סניף  -
 473885מס' חשבון    
 
  -ביטול אישור חתימה למנהל היוצא -
 . 050984194סמיר עומרי ת.ז.   

  -אישור חתימה למנהלת הנכנסת - -
 061296893ת.ז.  –איה עומרי   
 

בהצטרף לחתימתה של מרים עומרי ,ת.ז.  
 , מזכירת בית הספר.056337603

 
   , עפולה( 2חשבון הורים )בנק דיסקונט, סניף  -

 1045174מס' חשבון    
 
  -ביטול אישור חתימה למנהל היוצא -
 . 050984194סמיר עומרי ת.ז.   

  -אישור חתימה למנהלת הנכנסת - -
 061296893ת.ז.  –איה עומרי   
 

מרים עומרי ,ת.ז.  בהצטרף לחתימתה של 
 ., מזכירת בית הספר056337603

 17 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

 :  החלטה
מליאת המועצה מאשרת החלפת מורשה חתימה 

  -בחשבונות הבנק 
 ביה"ס יסודי סנדלה.  
  -ביה"ס היסודי סנדלה 

 
 , עפולה( 727חשבון רשות )בנק הפועלים, סניף  -
 473885מס' חשבון    
 
  -ביטול אישור חתימה למנהל היוצא -
 . 050984194סמיר עומרי ת.ז.   

  -אישור חתימה למנהלת הנכנסת - -
 061296893ת.ז.  –איה עומרי   
 

 בהצטרף לחתימתה של מרים עומרי ,
 , מזכירת בית הספר.056337603ת.ז.  

 
    , עפולה( 2חשבון הורים )בנק דיסקונט, סניף  -

 1045174מס' חשבון     
 
  -ביטול אישור חתימה למנהל היוצא -
 . 050984194סמיר עומרי ת.ז.   

  -אישור חתימה למנהלת הנכנסת - -
 061296893ת.ז.  –איה עומרי   

 
בהצטרף לחתימתה של מרים עומרי ,ת.ז.  

 , מזכירת בית הספר.056337603
  

על ההשגים הרבים קהילתיים בדגש למחלקת הספורט המרכזים מנהלי המחלקות בלציון לשבח  -
 .בתחום הספורט

דה היום יומית כדי ושעומדים מאחורי המאמץ והעב תודה רבה למנהלים במחלקה ולאנשים
 הישגים האלה.ללהביא 

 
 70 -ציון שנת הבאירוע שיתקיים כחלק מ , רשות"יקיר ה"כעל זכייתו ברכות לאריה בן שמחון  -

והקשר בין רב השנים החינוכי , על פועלו להקמתה של מדינת ישראל מטעם משרד החינוך
 להגיד לו תודה על כל שנות הפעילות שלו. נבקש במעמד זה  .הקהילה לנושא זה

 
 - ראש השנההרמת כוסית לחג  -

 
 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה : 

 

 על החתום

                                
    ___________________                           ________________________ 

 ראש המועצה -עובד נור                      מזכיר המועצה –אילנה חייט                               
  

 
 
 .1770/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל:  תקיםעה


