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 (תשע"הטבת  'ו) 2014דצמבר  28מיום  10פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 מעוז בר און יריב בן עזר אבנר כרמון שלומית שיחור עידו דורי אייל בצר

 עומר נוביץ יוחאי פורת לימור ירון דניאל קורבולי חנה פרידמן יואל בן ברוך

 חגית אבנרי אופיר שדמי איתי אדמון טניה בונצ'וק משה לפידות יאיר כץ

 טוניה ליפשיץ גבי בורנשטיין טלי זייד גלעד דקל שי יזרעאלי שאול פינקרפלד

 אפי קידרון זיו ורהפטיג ישראל ויזל עדנאן עבד אל חלים חיים יזרעאלי מיקה בכר

      עמי יעקובסון

 

 חסרים, הודיעו:

  מיכאל ראטה דניאל די קסטרו י בן סימוןאל דורון מור צפריר ביכלר

 

 חסרים, לא הודיעו:

 ורד מרקיאר טאהא סוואעד שמעון סויסה משה ציפורי רן יפעה עמי מירון

     יוסי גת דכי הייזלרמר

 

ליאת ויקי ליטבינקו, מירי שריג, דובי וינגרטן, , יעל נורקיןעו"ד  דני עייק, דן תנחומא, משתתפים:

 מורן ניר.מלכה, 

 
 

 :על סדר היום

 ל קודםאישור פרוטוקו .1

 האצלת סמכויות מנשיה זבדה .2

 האצלת סמכויות .3

 תקציבי ועדים מקומיים  .4

 בקשת עובד לעבודה נוספת .5

 שינוי מורשה חתימה מועצה .6

 בחשבון בנק כספי הורים בבית ספר מרחבים כפר יהושע  שינוי מורשה חתימה נציג הורים  .7

 אישור מינוי דן תנחומא כמנהל הארנונה .8

 נה על הגבייהאישור מינוי דן תנחומא כממו .9

 תב"רים .11

 שונות .11

 

 

 

 

 

 



 

 (התשע" טבת' ו)  28.12.2014מיום  10פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 - 2 - 

 

 :2014 דצמבר 14אישור פרוטוקול קודם מיום  .100

 

 החלטה:

 2014 דצמבר 14מיום  9לאשר את פרוטוקול מספר 

 0 -נמנע  0 -נגד  28 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :האצלת סמכויות מנשיה זבדה .101

 בכל שנה לפני אישור תקציב, המליאה מאצילה סמכויות לועדים מקומיים.

 ן של ועדים מקומיים הם ללא סמכויות ומנוהלים על ידי המועצה.מספר קט

אך לא כספיות, הניהול הכספי יתנהל ועד מקומי מנשיה זבדה מבקשים לקבל סמכויות ניהוליות 

תתקיים בדיקה להנהלות  2115במועצה, כל החלטה כספית תהיה כפופה לאישור המועצה, באמצע שנת 

 הועד המקומי מנשיה זבדה.

 

 : החלטה

לועד מקומי מנשיה זבדה בהסתייגות הבאה: כל  2האצלת סמכויות לפי מודל  לאשר

החלטה של הועד המקומי בעלת משמעות כספית, תהיה כפופה לאישור  גזבר 

תחול כל עוד לועד יש מזכיר  2המועצה או מי מטעמו. כמו כן, ההאצלה לפי מודל 

 שמונה באישור המועצה.

המקומי מנשיית זבדה להודיע לכל צד שלישי שהועד  תינתן הנחייה למזכיר  הועד

מעוניין להתקשר עימו, כי החלטות הועד כפופות לאישור המועצה. המועצה תבדוק 

רק כי ההתנהלות הינה בהתאם לדין ולכללים שנקבעו על ידה ולא תתערב הענייני 

 מדיניות וכיוצ"ב.

 

 

 0 -נמנע  0 -נגד  28 -בעד 

 מאושר 
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 לת סמכויות ועדים מקומיים:האצ .102
 

 ;'(א)מצב" נספח  2015כל שנה, נדרש אישור המליאה להאצלת הסמכויות לועדים המקומיים לשנת 

 כפר גדעון: 1מודל תפעול 

: אחוזת ברק, אלון הגליל, גזית, גניגר, היוגב, הסוללים, כפר גדעון, כפר החורש, מנשיה 2מודל תפעול 

 בית לחם הגלילית, אלונים, היוגב. , שריד, הושעיה,, עדי, שדה יעקב, שמשית*זבדה
 

 

 החלטה:

 לועדים המקומיים הבאים:   2015לאשר את האצלת סמכויות לשנת 

 : כפר גדעון1מודל תפעול 

: אחוזת ברק, אלון הגליל, גזית, גניגר, היוגב, הסוללים, כפר גדעון, כפר 2מודל תפעול 

 שעיה, בית לחם הגלילית, אלונים, היוגב.החורש, עדי, שדה יעקב, שמשית, שריד, הו

 

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 :תקציבי ועדים מקומיים .101

)מצ"ב חשבת ועדים מקומיים  –מוצגים תקציבי הוועדים המקומיים לאחר בדיקת ליאת מלכה, רו"ח 

 '(.בנספח 

 

 החלטה:

 תקציבי הוועדים המקומיים שהוצגו בפני המליאה:  לאשר

ברק, אלון הגליל, גזית, גניגר, היוגב, הסוללים, כפר גדעון, כפר החורש, אחוזת 

מנשיה זבדה, עדי, שדה יעקב, שמשית, שריד, הושעיה, בית לחם הגלילית, אלונים, 

 היוגב.

  קיימים מס' יישובים שעדיין מנהלים את תקציב החינוך )פרטי( בתוך תקציב

 .ה וממליצה לועדים אלו להפריד, המועצה המליצניהול לא תקין – הועד המקומי

 

 0 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 
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 בקשה לעבודה נוספת: .104

לא ביום החופשי שלה לעבודה נוספת  האת אישור המליאה לאפשר ל תמבקש)סייעת בגן( . מע. תהעובד

 בפני המליאה הוצגו הנתונים של העבודה הנוספת. .(111%ה במועצה )היקף משרת הקטנת

 

 ה:החלט

נוספת )מחוץ למועצה( לעובדת ע.מ., על פי הנתונים שהוצגו לאשר עבודה 

 בפני המליאה.

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 

 

 

 שינוי מורשה חתימה במועצה: .105

מועד כניסתו לתפקיד גזבר  2115ינואר  11יש לאשר את דן תנחומא כמורשה חתימה במועצה החל מיום 

 בהעדרו מבקשים לאשר את עידו דורי כמורשה חתימה.המועצה. 

 

 החלטה:

ינואר  01לאשר את דן תנחומא כמורשה חתימה ועידו דורי בהעדרו החל מיום 

בהתאם לכך, מורשי החתימה מטעם המועצה הם: ראש המועצה, אייל בצר .2015

גזבר  אובהיעדרו של ראש המועצה גזבר המועצה, דן תנחומא.  1/1/15 -והחל מ

יהיה מורשה חתימה  או אם, חו"ח, ייבצר ממי מהם לבצע את תפקידו, המועצה,

סגן ראש המועצה ומ"מ ראש המועצה, עידו דורי. בהעדרם של  ם אחד מהםבמקו

או אם, חו"ח, ייבצר משניהם יחד לבצע את  גזבר המועצה וראש המועצה ביחד

 .פרידמן סגן ראש המועצה, חנה - הנוספתתהיה מורשית החתימה  תפקידם

 0 -נמנע  0 -נגד  28 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 שינוי מורשי חתימה חשבון הורים בי"ס מרחבים כפר יהושע: .101

הבנק,  ל ידילהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו עמבוקש 

החתימה בחשבון  לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות

 .הפועלים סניף מגדל העמקהמנוהל בבנק עבור כספי הורים   649163

 58273947ז .ת מנהלת בי"ס - מרים איציק 

 56774151ז .ת מזכירה  - נעמי אברמוביץ 

  (גיא ישראלי)במקום  32196588ת.ז  -נציגת הורים -רונית זהבי 

 מת  בי"ס מנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חות הרכב החתימות:
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 :תחומי פעילות/ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

   ערוצי שירות :                  תחומי פעילות:

 לא נמחקו()יחולו כל הערוצים שלהלן ש     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים     עו"ש מט"י

                     פיקדונות בשקלים

  מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס        "תיק ממסרים"

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון                                                         

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                 

 
 

 החלטה:

 לאשר את מורשי החתימה חשבון הורים בי"ס מרחבים כפר יהושע כמפורט לעיל.

 0 -נמנע  0 -נגד  21 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 אישור מינוי דן תנחומא כמנהל הארנונה: .107

ומא כמנהל הארנונה במסגרת תפקידו כגזבר המועצה החל מיום מבקשים לאשר את דן תנח

11.11.2115. 

 

 החלטה:

 01.01.2015את דן תנחומא כמנהל הארנונה החל מיום לאשר 

 0 -נמנע  0 -נגד  28 -בעד 

 מאושר 

 

 

 אישור מינוי דן תנחומא כממונה על הגבייה: .108

כגזבר המועצה החל מיום  מבקשים לאשר את דן תנחומא כממונה על הגבייה במסגרת תפקידו

11.11.2115. 

 

 החלטה:

את דן תנחומא כממונה על הגבייה החל מיום ההנהלה ממליצה למליאה לאשר 

01.01.2015 

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 
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 תב"רים: .109

 '(ג)מצ"ב נספח  –דני עייק מציג את רשימת התב"רים 

 

 

 החלטה:

 התב"רים שהוצגו על ידי דני עייקלאשר 

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -עד ב

 מאושר 

 

 

 

 שונות: .110

על תרומתו הגדולה לאורך  2015ינואר  01פורש לגמלאות ביום אייל בצר מודה לדני עייק ש .א

המועצה קיבלה את הודעת משרד הפנים על זכייה בפרס הניהול . השנים למועצה ולאזור

אך  2114דצמבר  29, הטקס אמור היה להתקיים ביום שני ברציפות 15תקציבי תקין בפעם ה 

 המועצה תקבל את הפרס במועד החדש שיימסר ממשרד הפנים. . נדחה

על כל השנים, על המקצועיות, החברות, יריב בן עזר ואבנר כרמון מברכים את דני עייק 

 תפיסת העולם לשרת את המערכת / הרשות. בהצלחה בהמשך הדרך.

 

הבא? האם : מבקש שיתקיים דיון בנושא החינוך, האם יש תשובה בעניין החומש אופיר שדמי .ב

 יהיה לטובת החינוך כמו שהובטח?

 אייל בצר: מתקיימים דיונים בנושא, בקרוב יוצג תקציב הפיתוח במליאת המועצה.

 

 גבי בורנשטיין: מציין לטובה את יום הנערה שהתקיים ביום חמישי. .ג

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 המועצה ראש    המועצהוגזבר מנכ"ל 


