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 (תשע"ה כה' אב) אוגוסט 10מיום  61פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
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 חסרים, הודיעו:
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 חסרים, לא הודיעו:

    עדנאן עבד אל חלים רן יפעה מיכאל ראטה
 

 

 , אברהם ברקןלילך עמיצור, ירנמורן מירי שריג, שגיא וויץ, , יעל נורקיןעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:
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 תוצאות הזכאות לבגרות:

 מצ"ב נספח א' –גרות לשנת תשע"ד שהתפרסמו השבוע בתקשורת ברחל שחורי מסבירה את תוצאות ה

 תלמידים לכיתה א' ועדיין נקלטים ילדים. 760לשנה"ל הקרובה, תשע"ו רשומים כ 

 : תשע"ו, מנהלים חדשים בבתי הספר

 מרומי שדה: אלה פלק 

  מנהלת חט"ב –הלת ביה"ס, ליאת הלוי מנ –העמק המערבי: אילנית ערן 

 יסודי נהלל: תמר גידרון 

 אופקים: אפרת שגב חוזרת משנת שבתון 

 ויצו נהלל: אופיר בן פורת מנהל חטיבה עליונה 

 

 .בוהודות לשיתוף פעולה עם הייש P.D.Dבגבעת אלה נפתח גן חדש מיוחד לילדי 

 

 

 אישור בחירת השם לבי"ס מרומי שדה באחוזת ברק: .164

 ת: רחל שחורימוזמנ

רחל שחורי: התקיים תהליך בחירת השם בבית הספר בהשתתפות התלמידים, הצוות החינוכי 

 וההורים.

 משרד החינוך דורש את אישור המליאה לבחירת השם.

 

 החלטה:

 לבי"ס באחוזת ברק לאשר את השם "מרומי שדה"

 0 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 :הצגת פעילות –בעמק" עמותת אופק לתעסוקה "מעברים  .165

 מנכ"ל העמותה, עמית בן דוד -מוזמנת: ליאת ויסבוך

 מצ"ב נספח ב' –ליאת ויסבוך מציגה את פעילות העמותה 

 

 

 

 :2015יוני  28אישור פרוטוקול קודם מיום  .166

 

 החלטה:

 2015יוני  28מיום  15לאשר את פרוטוקול מספר 

 0 -נמנע  0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 
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 :מטי מינעם פירוק עמותת .167

עמותת מט"י מינעם הינה עמותה עירונית אשר חברות בה עיריית נצרת עלית, עיריית מגדל העמק, 

עיריית עפולה ומועצה אזורית עמק יזרעאל ומטרתה קידום, פיתוח וליווי עסקים קטנים בתחום כל 

 אחת מן הרשויות הנ"ל.

וזאת עקב אי פעילות ללא נקיטת צעדי  ₪ 300,000-בגרעון של כ 2015העמותה סיימה את מחצית שנת 

המועצה האזורית עמק יזרעאל סבורה שנוכח שינויים שחלו במתווה מתן ההקצבות . התייעלות

לעמותות מסוג מט"י, אין עוד צורך בקיום העמותה, וזאת לאור העובדה שהרשות לעסקים קטנים 

המטי לאור הפרטת התחום  במשרד הכלכלה שהייתה הגורם שמימן את רוב הפעילות חדל לממן את

 י."וזכיית גורם פרטי בשם "מעוף" שפתח סניף בעפולה הנותן שירות טוב ובמחיר דומה לזה של מט

עם המעבר ל"מעוף" המועצה ₪,  40,000י בסכום של "כמו כן המועצה השתתפה כל שנה בפעילות המט

 אינה נדרשת להשתתף.

לפירוק העמותה. בדיון ראשוני שנערך, נראה  המועצה ביקשה להביא לדיון בהנהלת העמותה בקשה

נערך דיון מהותי לגופו של עניין בבקשת לא היה כי עמדת חלק מהעיריות אינה כשל המועצה, אולם 

 המועצה.

נודע אתמול בשעות הערב שיו"ר ועד העמותה מטעם עפולה והנציגים בעמותה מטעם נצרת  םבינתיי

בהצעה לפירוק העמותה  ונקטו  במספר מחטפים, ובין היתר  עילית התעלמו מהדרישות לכנס דיון נוסף

החליפו את חברי הועד, קיבלו חברים חדשים לעמותה והודיעו על כוונה להוצאתם מחברות בעמותה 

 נציגי  המועצה ונציגי מגדל העמק וכן נציג הסוכנות.  –של החברים שאינם מסכימים איתם 

ככל הנראה לא היו עומדות במבחן משפטי, אך לאור המפורט פעולות אלו נראות בלתי תקינות בעליל  ו

לעיל ובהמשך להמלצת ההנהלה, הפעולה הנכונה לביצוע כעת מבחינת המועצה היא פרישה מיידית של 

 המועצה ונציגיה  מהעמותה. 

 

 החלטה:

המליאה מחליטה על פרישה של המועצה ו/או נציגיה מהעמותה, בכפוף לקבלת 

 ככל שיהיה צורך בכך. ,אישור משרד הפנים

 0 -נמנע  1 -נגד  26 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :הסכם בי"ס דמוקרטי .168

 עקרונות; ארבעהעל בסיס , 2015פברואר  22בישיבת המליאה מיום ואושר ההסכם הוצג 

 המועצה מוכנה להעברת בעלות "דמוקרטי בעמק" למועצה; .א

 הקופה הציבורית תשקיע בכל התלמידים בעמק יזרעאל באופן שווה; .ב

 גביית תשלומים תהא על פי הוראות החוק; .ג

 ביה"ס הוא על אזורי והתלמידים לא זכאים להסעות במימון המועצה. .ד

 

בי"ס הדמוקרטי לא יוכר כבי"ס ייחודי עד מסתמן כי  ,משרד החינוך ם אצלנכון להיום, בשל עיכובי

 .2015ספטמבר  01ליום 

דמוקרטי לבעלות המועצה, היה הכרתו על פי ההסכם שאושר במליאה, תנאי להעברתו של ביה"ס ה

כב"ס ייחודי, מהלך המאפשר, לפי כללי משרד החינוך, גביית כספי הורים בשיעור גבוה יותר )עקב 
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ביה"ס הדמוקרטי ומשרד החינוך הציעו לתקן את הוראות ההסכם באופן בו במקום ייחודיות ביה"ס(.

העברתו למועצה, ההסכם יכנס לתוקף מיידי שהכרה על ייחודיות ביה"ס תהווה תנאי לכניסתו לתוקף ו

ביה"ס לא הוכר כייחודי, המועצה ו/או משרד החינוך יהיו רשאים לבטל את  30.6.16ואם עד ליום 

 ההסכם.

על פי עמדת היועצת המשפטית למועצה, נוכח כל המוסבר לעיל, שינוי זה של ההסכם הינו שינוי מהותי 

א אישרה את המהלך, ולכן יש להביא את השינוי הזה לאישור הי ולעומת הנוסח שהוצג למליאה ועל פי

 של המליאה.נוסף 

לדיון דחוף כי התנאי של משרד החינוך להכרה  בזמנו בפני המליאה יריב בן עזר: הסיבה שהנושא הובא 

לא יכיר בבי"ס , ונכון לנתונים שהוצגו עכשיו, משרד החינוך היה שהבעלות תהיה של המועצה

 תשע"ו.הדמוקרטי לשנת 

אורי אלסר: זהו תהליך של שלוש שנים שחייבים להתחיל אותו. משרד החינוך מאשר לגבות תשלומי 

 הורים בבי"ס ייחודי.

אה , נודע ליישיבת המדן תנחומא: המועצה סירבה לחתום בשל שינוי מהותי בהסכם, רק בשבוע שלפני 

שנות את ההסכם בנקודה הזו, למועצה על כך שיש דרישה מצד משרד החינוך וביה"ס הדמוקרטי ל

 מבלי שעבר לפני כן דיוןהנושא מוצג במליאה ש זו הסיבה ונוכח הקירבה למועד תחילת שנת הלימודים,

 הנהלה.ב

 אייל בצר: המועצה התחייבה לא לתקצב יותר מהחינוך הציבורי.

ת ההסכם לא לשנות א –אני חוזרת ומסבירה שהאפשרות היא אחת משתיים כרגע עו"ד יעל נורקין: 

 .ולכן ביה"ס לא עובר למועצה לפני שיוכר כייחודי, דבר שלא יקרה כנראה לפני ראשון בספטמבר

האפשרות השנייה, אם המליאה תאשר את השינוי בהסכם, כי שביה"ס יעבור למועצה ללא הכרה בו 

מההורים סעיף ברור וחד משמעי בהסכם שלא ניתן לגבות כייחודי, אבל עדיין צריך להיות ברור שיש 

לא ניתן יהיה לגבות כספים כספים אלא בהתאם להוראות החוק והמשמעות היא שעד שיוכר כייחודי 

   מההורים לפי הכללים של בתי ספר ייחודיים.

 

 החלטה:

את התיקון על ההסכם עם ביה"ס הדמוקרטי, לפיו מבוטל התנאי לכניסה מאשרים 

יוני  30עד ביה"ס לא יוכר כייחודי  לתוקף בכך שיוכר כייחודי ומוחלף בתנאי לפיו אם

 ניתן יהיה לבטל את ההסכם. 2016

 2 -נמנע  5 -נגד  20 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 מסלולים ללא הצעות מחיר: – 20156.מכרז הסעות חינוך  .169

 ;דן תנחומא מציג את הנושא

-ב אחת לשלוש שנים מפרסמת המועצה מכרז פומבי לביצוע הסעות תלמידים למוסדות חינוך. מדובר

מסלולים  90 -מסלולים בחינוך הרגיל ו 107מסלולי הסעות המבוצעות במהלך שנת הלימודים ) 197

שנסגר לאחרונה, התברר כי ישנם מספר מסלולים שלא  6.2015בחינוך המיוחד(. בתום מכרז מס' 

התקבלה לגביהם אף הצעת מחיר. אי לכך, ולנוכח העובדה ששנת הלימודים בפתח, מתבקשת המליאה 

דן )ח( לתוספת השנייה של צו המועצות האזוריות* ולהסמיך את 22השתמש בסמכותה לפי סעיף ל
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לטפל בקבלת הצעות מחיר למסלולים החסרים, ללא צורך בעריכת  תנחומא, מירי שטיינברג, אורן חכם

   מכרז חדש, ובהמשך לכך להתקשר עם קבלני ההסעות שהציעו את המחירים הזולים ביותר.

גשה כל הצעה למכרז... רשאית מועצה אזורית להתקשר בחוזה ללא מכרז, לאחר שהמועצה החליטה על * "לא הו

 ין עריכת מכרז לא תביא תועלת".יכך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענ

 

 החלטה:

דן תנחומא, מירי שטיינברג, אורן חכם לטפל בקבלת הצעות מחיר מסמיכים את 

, ללא צורך בעריכת מכרז חדש, ובהמשך 6.2015ות למסלולים החסרים למכרז הסע

   לכך להתקשר עם קבלני ההסעות שהציעו את המחירים הזולים ביותר.

 

 0 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 

 

 אישור סגן גזבר: .170

 יוני התקיימה ועדת בחינה למשרת סגן גזבר. 24ביום 

שנה כמנהל מינהל ההכנסות במועצה  14 -כ שגיא עובד בחברת מ.ג.ע.ר ומכהן. שגיא וויץ נבחר לתפקיד

 האזורית עמק יזרעאל. שגיא בעל תואר ראשון כלכלה וראיית חשבון ותואר שני במינהל עסקים.

יתחיל את  2015ספטמבר  01וביום  2015אוגוסט  31שגיא מסיים את עבודתו בחברת מ.ג.ע.ר ביום 

 תפקידו במועצה כסגן גזבר.

 משכר מנכ"ל. 50%סימום שכר לסגן גזבר הינו בהתאם לכללי משרד הפנים מק

 

 החלטה

 משכר מנכ"ל.  50%לאשר את כהונתו של שגיא וייץ כסגן גזבר בשכר סגן גזבר ב 

 0 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 :וכממונה על הגבייה אישור מינוי שגיא וויץ כמנהל הארנונה .171

במסגרת תפקידו כסגן גזבר על הגבייה  וכממונהמבקשים לאשר את שגיא וויץ כמנהל הארנונה 

 .01.09.2015המועצה. המינוי יכנס לתוקף ביום 

 

 

 החלטה:

 01.09.2015החל מיום  וכממונה על הגבייהלאשר את שגיא וויץ כמנהל הארנונה 

 0 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 
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 עדכון שכר מנהלת מחלקת גני ילדים: .172

משכר מנכ"ל, רוב מנהלי המחלקות  25%גני ילדים במועצה הינו  שכרה של עינת בארי, מנהלת מחלקת

 40%במועצה מועסקים ב 

 .30%מבקשים להעלות את שכרה של עינת בארי ל 

 

 החלטה

 משכר מנכ"ל. 30%לאשר העלאת שכרה של עינת בארי ל 

 0 -נמנע  0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 

 

 

 עדכון שכר עוזרת ראש המעצה: .173

 משכר מנכ"ל 30% – 2010אושר בחודש ספטמבר שכרה של לילך עמיצור 

 .35%מבקשת העלאה ל 

 

 החלטה

 משכר מנכ"ל. 35%לאשר העלאת שכרה של לילך עמיצור ל 

 0 -נמנע  0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 

 
 
 
 

 בטוחות להלוואות לבנקים: .174

 2015מלש"ח לשנת  7.5מליאת המועצה אישרה הלוואות פיתוח בסך 

 :המועצה לקחה שתי הלוואות

 אחוז 0.12שנים, ריבית פריים  פחות  10מלש"ח מבנק לאומי ל  3.0חומש ישובים בסך  .א

 אחוז 3.5שנה, ריבית קבועה של  15מלש"ח מבנק הפועלים ל  4.5הלוואה כללית  .ב

 

 תנאי הבנקים להלוואות הינם שעבוד הכנסות עצמיות בגובה ההלוואה.

 
 

 החלטה:

מלש"ח מבנק הפועלים,  4.5 -לאומי ו מלש"ח מבנק 3לאשר את תנאי ההלוואה בסך 

ובכלל זה להסמיך את מורשי החתימה של המועצה לחתום על המסמכים שידרוש 

הבנק וכן לשעבד את ההכנסות העצמיות של המועצה בגובה סכומי ההלוואות הנ"ל 

 בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי הבנקים הנ"ל.

 

 0 -נמנע  1 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 
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 :תל עדשים –ומספרי בתים  שמות רחובות .175

לפקודה ולפיו  1א'  24לפקודת המועצות המקומיות שנכנס לתוקף, הוסף סעיף  56על פי תיקון מס' 

הוטלה על מועצה מקומית חובה לקרוא שמות "לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות", 

 לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במספרים. 

  -הסמכות למתן שמות לרחובות הואצלה לועדים המקומיים  10.7.2011יאה מיום בהתאם להחלטת מל

 הוועדים המקומיים נדרשים להעביר לאישרור המליאה.

מצ"ב הגיש מפה כולל פירוט שמות הרחובות וסימון מספרי הבתים בהתאם לנדרש ) תל עדשיםהיישוב 

 שמות הרחובות(.  –' גנספח 

 

 החלטה

, על פי פירוט השמות וסימון בתל עדשיםספרי הבתים לאשר שמות הרחובות ומ

 שמות הרחובות. –' ג, מצ"ב נספח תל עדשיםמספרי הבתים שביקשו ועד מקומי 

 

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 תב"רים: .176

 'דנספח  –את רשימת התב"רים  דן תנחומא מציג

 

 החלטה:

 '.דלאשר את התב"רים בנספח 

 0 - נמנע 0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 :הוריםחשבון  –שינוי מורשה חתימה בי"ס אופקים קיבוץ מרחביה  .177

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, לייצג 

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

 חשבון הורים המנוהל בבנק הפועלים סניף עפולה. –אופקים ע"ש בי"ס  450060

 קבוצה א':

 )במקום קרן קורן( 059292631אפרת שגב, מנהל בי"ס ת.ז. 

 קבוצה ב':

 )במקום דיאנה עוז( 53272562עירית פורת, מזכירה ת.ז. 

  2774475נעמה שיאון, נציגת הורים ת.ז. 

 
וצה א' ואחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת בית הספר מקבאחד  –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 "אופקים".

 תחומי פעילות/ערוצי שירות
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להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

 הנזכרים לעיל:

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

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 החלטה:

בי"ס אופקים קיבוץ מרחביה כמפורט חשבון הורים, לאשר שינוי מורשי חתימה 

 לעיל

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 חשבון רשות: –שינוי מורשה חתימה בי"ס אופקים קיבוץ מרחביה  .178

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, לייצג 

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

 חשבון רשות המנוהל בבנק הפועלים סניף עפולה. –ע"ש בי"ס אופקים  275609

 )במקום קרן קורן( 059292631.ז. אפרת שגב, מנהל בי"ס ת

 )במקום דיאנה עוז( 53272562עירית פורת, מזכירה ת.ז. 

 
 הרכב החתימה: מנהלת בי"ס + מזכירת בי"ס בצירוף חותמת בית הספר "אופקים".

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

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

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןים פועל      
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 החלטה:

חשבון רשות, בי"ס אופקים קיבוץ מרחביה כמפורט  –לאשר שינוי מורשי חתימה 

 לעיל

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 
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 חשבון הורים: –שינוי מורשה חתימה בי"ס מרומי שדה, אחוזת ברק  .179

את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, לייצג להסמיך בזה 

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

 חשבון הורים המנוהל בבנק הפועלים סניף עפולה. –ע"ש בי"ס מרומי שדה  485026

 )במקום דניאלה אלקין חורי( 569740025אלה פלק, מנהלת בי"ס ת.ז. 

 )במקום מיטל רדיע( 37278744נטע לי קרן, מזכירה ת.ז. 

 309128395אולגה ריינס, יו"ר ועד הורים ת.ז. 

 
מנהלת ביה"ס ובעל זכות חתימה נוסף בצירוף חותמת בית  –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 הספר "מרומי שדה".

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

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

 עסקיםנטרנט ל/ איפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 

 

 החלטה:

 כמפורט לעילשינוי מורשי חתימה חשבון הורים, בי"ס מרומי שדה לאשר 

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 חשבון רשות: –וי מורשה חתימה בי"ס מרומי שדה, אחוזת ברק שינ .180

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, לייצג 

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

 ת המנוהל בבנק הפועלים סניף עפולה.חשבון רשו –ע"ש בי"ס אופקים  275609

 )במקום דניאלה אלקין חורי( 025569740אלה פלק, מנהלת בי"ס ת.ז. 

 )במקום מיטל רדיע( 37278744נטע לי קרן, מזכירה ת.ז. 

 
 הרכב החתימה: מנהלת בי"ס + מזכירת בי"ס בצירוף חותמת בית הספר "מרומי שדה".

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

 ערוצי שירות:                 תחומי פעילות:
 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(              )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(
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 קיםעס/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 החלטה:

 חשבון רשות, בי"ס מרומי שדה כמפורט לעיל –לאשר שינוי מורשי חתימה 

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 חשבון הורים: –חתימה בי"ס יסודי נהלל שינוי מורשה  .181

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, לייצג 

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

 הפועלים סניף מגדל העמק. חשבון הורים המנוהל בבנק –ע"ש בי"ס יסודי נהלל  649411

 )במקום סמדר רוזנברג( 056463193תמר גדרון, מנהלת בי"ס ת.ז. 

 67987073זהבה בכר, מזכירה ת.ז. 

 24969644טל קאין, יו"ר ועד הורים ת.ז. 

 
 

מנהלת ביה"ס ובעל זכות חתימה נוסף בצירוף חותמת בית  –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 הספר "יסודי נהלל".

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

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

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     ט"ימעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 החלטה:

 לאשר שינוי מורשי חתימה חשבון הורים, בי"ס יסודי נהלל כמפורט לעיל

 0 -נמנע  0 - נגד 24 -בעד 

 מאושר 
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 חשבון רשות: –שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי נהלל  .182

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, לייצג 

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

 חשבון רשות המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. –יסודי נהלל ע"ש בי"ס  575817

 )במקום סמדר רוזנברג( 056463193תמר גדרון, מנהלת בי"ס ת.ז. 

 67987073זהבה בכר, מזכירה ת.ז. 

 
 הרכב החתימה: מנהלת בי"ס + מזכירת בי"ס בצירוף חותמת בית הספר "יסודי נהלל".

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

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

 עסקיםל / אינטרנטפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 החלטה:

 חשבון רשות, בי"ס יסודי נהלל כמפורט לעיל –לאשר שינוי מורשי חתימה 

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 חשבון הורים: –ורשה חתימה בי"ס העמק המערבי שינוי מ .183

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, לייצג 

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

 מגדל העמק.סניף  הפועליםהל בבנק חשבון הורים המנו –ע"ש בי"ס העמק המערבי  675315

 )במקום רפי וייסמן( 068700491אילנית ערן, מנהלת בי"ס ת.ז. 

 24040883ת.ז.  מינהלן ביה"ס, צחי אייזנר

 58477175הורים ת.ז.  נציג, מרדכי שמואלי

 22790992עופר יוסף גולדמן, נציג הורים ת.ז. 

 
ובעל זכות חתימה נוסף בצירוף חותמת בית  מנהלת ביה"ס –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 ".העמק המערביהספר "

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

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

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
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 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים
 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 החלטה:

 כמפורט לעיל העמק המערביתימה חשבון הורים, בי"ס לאשר שינוי מורשי ח

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 חשבון רשות: – העמק המערבישינוי מורשה חתימה בי"ס  .184

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, לייצג 

בנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם ה

 מגדל העמק.סניף  הפועליםחשבון רשות המנוהל בבנק  – העמק המערביע"ש בי"ס  583364

 )במקום רפי וייסמן( 068700491אילנית ערן, מנהלת בי"ס ת.ז. 

 24040883צחי אייזנר, מינהלן ביה"ס ת.ז. 

 
 ".העמק המערביצירוף חותמת בית הספר "בי"ס ב מינהלןהרכב החתימה: מנהלת בי"ס + 

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

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

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 החלטה:

 כמפורט לעיל העמק המערביס חשבון רשות, בי" –לאשר שינוי מורשי חתימה 

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 חשבון הורים: –פתיחת חשבון בנק בי"ס דמוקרטי בעמק  .185

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

ית ספר דמוקרטי,  עבור כספי ב. חשבון ע"ש חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים בבנק

 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק. הורים
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 מינוי מורשי חתימה 

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

הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה  ל ידיהמסמכים שידרשו ע

 .זכות החתימה בחשבון להיות בעלי

  .025570201אורי אלסר, מנהל בי"ס ת.ז 

  .013200605שגיא וויץ, נציג המועצה, גזברות ת.ז 

  .025520222איריס רויזן, נציגת ההורים ת.ז 

 
 

מנהל ביה"ס ובעל זכות חתימה נוסף בצירוף חותמת בית  –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 הספר "דמוקרטי בעמק".

 פעילות/ערוצי שירותתחומי 

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

 הנזכרים לעיל:

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

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 החלטה:

חשבון בנק לבית ספר דמוקרטי בעמק,  עבור כספי הורים וכן את לאשר פתיחת 

 .חתימה על המסמכים שידרוש הבנקזכויות החתימה ו

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 חשבון רשות: –פתיחת חשבון בנק בי"ס דמוקרטי בעמק  .186

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

בית ספר דמוקרטי,  עבור כספי  . חשבון ע"שחשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים בבנק

 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק. רשות

 מינוי מורשי חתימה

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

הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה  ל ידיהמסמכים שידרשו ע

 .זכות החתימה בחשבון להיות בעלי

  .025570201אורי אלסר, מנהל בי"ס ת.ז 

  .013200605שגיא וויץ, נציג המועצה, גזברות ת.ז 
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בצירוף חותמת בית הספר  אורי אלסר ושגיא ווייץ  –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 "דמוקרטי בעמק".

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

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

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 
 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים       
 "תיק ממסרים"      
 מענה קולי/פקס/טלפקס      

 

 החלטה:

חשבון בנק לבית ספר דמוקרטי בעמק,  עבור כספי רשות וכן את זכויות לאשר פתיחת 

 .החתימה וחתימה על המסמכים שידרוש הבנק

 0 - נמנע 0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ועדת ביקורת גבעת אלה: .187

לשמירה על מנהל תקין בהתנהלותו ופעולותיו של הועד המקומי, חייב המחוקק ב"צו המועצות 

 מינוי ועדת ביקורת בישובים.", 1958 –המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

 ובדיה.עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה וע

 הפנימית. כת הביקורתאועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה למעשה את מל

המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לועד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר 

 )ו( לצו המועצות(. –א)א( 130יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 3 – 5ועדת הביקורת תכלול בין 

 אי הסף  אשר נקבעו במועצה:תנ

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .א

המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה מדרגה  .ב

 ראשונה של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

( לפקודת העיריות ]נוסח 10)120למועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לועד המקומי כהגדרתו בס'  .ד

חדש[. )חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך 

חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או  –תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

ן חלוט או החלטה לאחר מתן פסק די –ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 סופית שאינה ניתנת לערעור עוד(.

 לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.  .ה

 

 המועצה בדקה את תנאי הסף: ד' )בעניין חוב סופי(, ורישום במרשם התושבים ביישוב.

 ה'. החברים המוצעים יידרשו לחתום על הצהרה שהם עומדים בתנאי הסף: א', ב', ג',
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 החלטה

 למנות לועדת ביקורת ועד מקומי גבעת אלה את ה"ה:

, 22014666, דהאן דודי ת.ז. 58311473, בן ציוני אילנה ת.ז. 31813462בלום תמיר ת.ז. 

 45182979, שרעבי נתנאל ת.ז. 22319768דוד רם ת.ז. 

 0 -נמנע  0 -נגד  23 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  המועצהוגזבר מנכ"ל 


