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 אישור פרוטוקול קודם 4243

 0.127 יוני 16אישור פרוטוקול מליאה מיום 

 
 החלטה

 

 .102 ייונ 21לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 0 -נמנע  0 -ד נג 12 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :.102 –ועדת בחירות  4243

 ,0.12יולי  01בהתאם ללו"ז המפקח על הבחירות, על המועצה לאשר ועדת בחירות עד ליום 

 ;2..0דן תנחומא מציג את חברי ועדת בחירות המומלצים, רשימה זהה לועדת הבחירות בשנת 

  יו"ר )קיבוץ מזרע( –עוזי שמש 

  פר ברוך(ס7 יו"ר )כ –אלכס לייטמן 

  חבר )תמרת( –בני אהרמן 

  חברה )כפר יהושע( –זהבה יריב 

  חבר )גבעת אלה( –מייק )מיכאל( פורת 

 

 החלטה:

, בני אהרמן, זהבה יריב, מייק )ס7יו"ר( , אלכס לייטמן)יו"ר( את עוזי שמש לאשר

 102.3פורת כחברי ועדת הבחירות 

 2 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 בתי ספר: חשבונות בנקים 4213

 ;בי"ס אחוזת ברק, חשבון רשותי

 פתיחת חשבון

, ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת (740) בסניף עפולה הבנק(-ן בבנק הפועלים בע"מ )להלן-לפתוח ח 17

טופס פתיחת  -חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים בבנק שנוסחה מצ"ב )להלן

 חשבון(7

 מינוי מורשי חתימה

האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת חשבון, לחתום על כל להסמיך בזה את  07

המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה 

 7להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 24177001 -מנהלת  ת3ז3 -דניאלה אלקון חורי  3א

 42400111  -ז עמק יזרעאל ת3ז3חשב אגף החינוך מוא" –יואל גרינצייג  3ב
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יחד עם מורשה חתימה נוסף  -דניאלה אלקון חורי  -חתימותיהם של מנהלת בית הספר החתימה: 

  , יחייבו לכל דבר ועניין כאמור לעיל7בצרוף חותמת  בית הספר "אחוזת ברק"

       

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

חרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם ב 27

 לעיל: 0החתימה הנזכרים בסעיף 

 ערוצי שירות:    תחומי פעילות:

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

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 

 דע ופעולותמי -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים        

 "תיק ממסרים"      

 מענה קולי/פקס/טלפקס       

 

 

 

 ;כספי הורים , חשבוןבי"ס אחוזת ברק

 פתיחת חשבון

, ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת (740) הבנק( בסניף עפולה-ן בבנק הפועלים בע"מ )להלן-לפתוח ח 17

טופס פתיחת  -חשבון המקובלים בבנק שנוסחה מצ"ב )להלןחשבון והתנאים הכללים לניהול 

 חשבון(7

 

 מינוי מורשי חתימה

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת חשבון, לחתום על כל  07

המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה 

 עבור כספי הורים3תימה בחשבון, להיות בעלי זכות הח

 24177001 -מנהלת  ת3ז3 -דניאלה אלקון חורי  3א

 42400111  -חשב אגף החינוך מוא"ז עמק יזרעאל ת3ז3 –יואל גרינצייג  3ב

 01.072414  -נציג הורים ת3ז3  - רן שמעון 7ג

 

נוסף יחד עם מורשה חתימה  -דניאלה אלקון חורי  -חתימותיהם של מנהלת בית הספר החתימה:

 , יחייבו לכל דבר ועניין כאמור לעיל7בצרוף חותמת  בית הספר "אחוזת ברק"

       

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי  27

 לעיל: 0החתימה הנזכרים בסעיף 

 ערוצי שירות:  תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(  ם שלהלן שלא נמחקו()יחולו כל התחומי

 עו"ש מט"י
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 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים   פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס               

 מידע ופעולות -פועלים בטלפון    

 "תיק ממסרים"  

 מענה קולי/פקס/טלפקס  

     

 ;חשבון רשותיוי מורשי חתימה , שינ"נתיב" הושעיה

 מורשי חתימה נוייש

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 

 544525  התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק7 

 )במקום אריאל שלומוביץ (  00004705. בי"ס ת"ז תמנהל - חל שמירר 17

 602447.4ת"ז  מזכירה  – סימי שרעבי 07

, יחייבו לכל דבר ועניין כאמור מנהל בי"ס + מורשה חתימה נוסף + חותמת  בי"ס: ותהחתימהרכב 

   לעיל7

 
 ;חשבון הורים, שינוי מורשי חתימה "נתיב" הושעיה

 מורשי חתימה נוייש

מיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את להס

 620047 התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק7 

 לומוביץ ()במקום אריאל ש  00004705. בי"ס ת"ז תמנהל -רחל שמיר  17
 602447.4ת"ז  מזכירה  –סימי שרעבי  07

  20702144נציגת ועד הורים ת"ז  –תמי נויזיק  27
 

, יחייבו לכל דבר מנהל בי"ס + אחד משני מורשי החתימה הנוספים + חותמת  בי"ס: ותהחתימהרכב 
 7ועניין כאמור לעיל7

 
 

 ;חשבון רשותי, שינוי מורשי חתימה "יחד" גבעת אלה

 תימהמורשי ח נוייש

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 

 .54546 התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק7 

 ום דניאלה אלקון חורי ()במק  00004705. בי"ס ת"ז תמנהל - אילנה עוזר 17

 .07.2422.ת"ז  מזכירה  - בנקין איריס 07

, יחייבו לכל דבר ועניין כאמור מנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חותמת  בי"ס: ותהחתימהרכב 

   לעיל7

 
 

 ;חשבון כספי הורים, שינוי מורשי חתימה "יחד" גבעת אלה

 מורשי חתימה נוייש
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ום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את להסמיך בזה את האנשים הבאים לחת

 665554 התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק7 

 )במקום דניאלה אלקון חורי (  011117414 בי"ס ת"ז תמנהל - אילנה עוזר 23

 014007000ת"ז  מזכירה  - בנקין איריס 13

 041011741ת"ז  נציג הורים  - גיגי יואל 3.

, יחייבו לכל דבר מנהל בי"ס + אחד משני מורשי החתימה הנוספים + חותמת  בי"ס: ותהחתימהרכב 

   ועניין כאמור לעיל7

 

 ;רשותיחשבון מורשי חתימה  שינוי ,"וולדורף הרדוף יסודי"

 פתיחת חשבון

, ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת בסניף מגדל העמק הבנק(-ן בבנק הפועלים בע"מ )להלן-לפתוח ח

 טופס פתיחת חשבון(7 -חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים בבנק שנוסחה מצ"ב )להלן

 

 מינוי מורשי חתימה

חתום על כל להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת חשבון, ל

המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה 

 7להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 54015447. -מנהלת  ת7ז7 -7אורית צור 1

 .45...00.  -מזכירה  ת7ז7 –7שרון גולני 0

 .5420210. -מינהלן ת7ז7  –שרון ברקת  2

 

יחד עם מורשה חתימה נוסף בצרוף חותמת   -אורית צור  -תימותיהם של מנהלת בית הספרחהחתימה:  

   , יחייבו לכל דבר ועניין כאמור לעיל7בית הספר "וולדורף הרדוף יסודי"

       

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 0הנזכרים בסעיף 

 ערוצי שירות:    תחומי פעילות:

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

 

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 

     פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                   

 מידע ופעולות -בטלפוןועלים פ        

 "תיק ממסרים"      

 מענה קולי/פקס/טלפקס       
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 ;הוריםחשבון כספי מורשי חתימה  שינוי ,"וולדורף הרדוף יסודי"

 פתיחת חשבון

, ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת בסניף מגדל העמק הבנק(-ן בבנק הפועלים בע"מ )להלן-לפתוח ח

 טופס פתיחת חשבון(7 -ניהול חשבון המקובלים בבנק שנוסחה מצ"ב )להלןחשבון והתנאים הכללים ל

 

 מינוי מורשי חתימה

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת חשבון, לחתום על כל 

המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה 

 , עבור כספי הורים7כות החתימה בחשבוןלהיות בעלי ז

 54015447. -מנהלת  ת7ז7 -7אורית צור 1

 .45...00.  -מזכירה ת7ז7 –7שרון גולני 0

 .5420210.  -מינהלן ת7ז7 -7 שרון ברקת   2

 001205.7. -נציג הורים ת7ז7  -7 עקביא רועי7

  

ד עם מורשה חתימה נוסף בצרוף חותמת  יח -אורית צור  -חתימותיהם של מנהלת בית הספרהחתימה:  

   , יחייבו לכל דבר ועניין כאמור לעיל7בית הספר "וולדורף הרדוף יסודי"

       

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 0הנזכרים בסעיף 

 ערוצי שירות:    תחומי פעילות:
 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו( )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 
 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 

     פיקדונות בשקלים
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                   
 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים         

 ים""תיק ממסר      
 מענה קולי/פקס/טלפקס       

 

 

 

 רשותי:חשבון שינוי מורשי חתימה  "וולדורף הרדוף מקיף "

 מורשי חתימה נוייש

י הבנק, לייצג ל ידדרשו עלהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שי

ן ת החתימה בחשבואת התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכו

 7המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק 545022

 קבוצה א'

 במקום אליאב ניר ואורית צור 52026610בי"ס ת"ז  תמנהל אורית לפידות 1   

 קבוצה ב'

 .5420210שרון ברקת מינהלן ת"ז  1   
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 .45...00.שרון גולני מזכירה ת"ז  0
 

 
חד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצרוף חותמת  א -חתימותיהם של שניםהחתימה: הרכב 

   , יחייבו לכל דבר ועניין כאמור לעיל7בית הספר "וולדורף הרדוף מקיף "
 

       
 

 החלטה:

 ;לאשר

 כמפורט לעיל3פתיחת חשבון רשותי בי"ס אחוזת ברק , 

 כמפורט לעיל3פתיחת חשבון כספי הורים בי"ס אחוזת ברק ,  

  כמפורט לעיל3רשותי בי"ס "נתיב" הושעיהשינוי מורשה חתימה חשבון , 

 כמפורט לעיל3שינוי מורשה חתימה חשבון כספי הורים בי"ס "נתיב" הושעיה , 

 כמפורט לעיל3שינוי מורשה חתימה חשבון רשותי בי"ס "יחד" גבעת אלה , 

 כמפורט שינוי מורשה חתימה חשבון כספי הורים בי"ס "יחד" גבעת אלה ,

 לעיל3

 כמפורט לעיל3הרדוף "וולדורף יסודי"  י בי"ספתיחת חשבון רשות , 

 כמפורט לעיל3פתיחת חשבון כספי הורים בי"ס "וולדורף יסודי" הרדוף ,  

  כמפורט הרדוף "וולדורף מקיף "שינוי מורשה חתימה חשבון רשותי בי"ס ,

 לעיל3

 

 0 -נמנע  0 -נגד  12 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 תב"ע מט"ש דברת: 4273

שה בק תהגשנדרשת 7 72%פים במט"ש דברת7 חלקה של המועצה כיום הינו תאגידים שות שניהמועצה ו

על שם מוא"ז עמק יזרעאל והשותפים, כל אחד לפי חלקו בשותפות,  לתב"ע עבור שדרוג המט"ש הנ"ל

לרשום את מליאה אישור הנדרש כל השותפים לפי אחוזי שותפות7 כלומר מגישים את הבקשה בשם 

 דברת7 למט"שבקשת התב"ע  יכמגישהשותפים 

 

 החלטה:

לאשר את היות המועצה בין יוזמי התוכנית המפורטת מט"ש דברת , יחד עם 

 3כל אחד כמידת זכויותיו במט"ש ערב קבלת ההחלטה –שותפיה למט"ש זה 

 0 -נמנע  0 -נגד  12 -בעד 

 מאושר 



 

 תשע"ג()יד' אב   017.470.12מיום  74פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 - 8 - 

 תב"רים: 4213

 דני עייק מציג את התב"רים;

 רשימת התב"רים3 – נספח א'מצ"ב 

 

  תכנון שביל יזרעאל: 2711תב"ר 

 אלש"ח7 ..7ק"מ שבילים בעמק7 יש כוונה להקים גם חניוני לילה, האומדן לתכנון כ  ..0כ 

 אלי בן סימון: יש למנוע נסיעת כלי רכב בשבילים החדשים7

 , נציג המליאה; אבנר כרמון0.12צוות ההיגוי יתכנס בחודש אקטובר 

 החלטה:

 3לתכנון שביל יזרעא 2711תב"ר את  לאשר

 0 -נמנע  0 -נגד  20 -בעד 

 מאושר 

 

 

  תמיכה גינון קהילתי; 2717תב"ר 

 זהו פרויקט של המשרד להגנת הסביבה לבניית מתחם סביבתי ביישוב7

 החלטה:

 3תמיכה גינון קהילתי 2717תב"ר את  לאשר

 0 -נמנע  2 -נגד  10 -בעד 

 מאושר 

 

  עוז לתמורה בי"ס עמקים תבור 1271תב"ר; 

 החלטה:

 3עוז לתמורה בי"ס עמקים תבור 2711תב"ר את  לאשר

 0 -נמנע  0 -נגד  12 -בעד 

 מאושר 

 

 

  גגות אסבסט גנים; 2710תב"ר 

 27עד  .מעונות יום )תמ"ת( גילאים 

 החלטה:

 3גגות אסבסט גנים 2710תב"ר את  לאשר

 0 -נמנע  0 -נגד  10 -בעד 

 מאושר 
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  102כיתות שמע  27.0תב"ר.; 

 החלטה:

 102.3כיתות שמע  27.0ב"ר תאת  לאשר

 0 -נמנע  0 -נגד  12 -בעד 

 מאושר 

 

  בי"ס העמק המערבי תקשוב ומחשוב 27.2תב"ר; 

 החלטה:

 3בי"ס העמק המערבי תקשוב ומחשוב 27.2תב"ר את  לאשר

 0 -נמנע  0 -נגד  21 -בעד 

 מאושר 

 

  תשתיות עדי, יפעת, גזית 27.4, ..27, 27.1תב"ר; 

 החלטה:

 3תשתיות עדי, יפעת, גזית 27.4, ..27, 27.1תב"ר את  לאשר

 0 -נמנע  0 -נגד  20 -בעד 

 מאושר 

 

 

 תב"ר עיר ללא אלימות 4203

 מצ"ב נספח ב'3 –לבקשת חברי המליאה מוצג תב"ר "עיר ללא אלימות" מפורט 

 החלטה
 

 "עיר ללא אלימות" 2444תב"ר לאשר 

 0 -נמנע  0 -נגד  10 -בעד 

 מאושר 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 מורן ניר :רשמה

 

___________ 

 

___________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה

 
 
 


