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 (דתשע" טבת' יט) 3101.11311מיום  15פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 נוכחים:

 אמנון שלו שאול פינקרפלד ניר שנער חנה פרידמן יריב בן עזר אייל בצר

 אמיר כהן אלי בן סימון יוחנן מעוז עידו דורי זאב גור משה ציפורי

 המיכאל ראט דוד דרורי עופר אבירן דוד חדד יוסי גת אבנר כרמון

 סלעית יעקובי דניאל קורבולי יעל לביא אפרת זיו ורהפטיג יאיר שלו אבנר לוי

      

 

 חסרים, הודיעו:

    ורד מרקיאר גבי בורנשטיין חיים חמי

      

 

 חסרים, לא הודיעו:

 דני פז דפנה מאור משה מרקוביץ ירון גרוסמן מרדכי פורמן סלעית  גדעון

 דן קנריק אלכס גן עמי יעקובסון ארמי יחי רן יפעה טאהא סוואעד

      דודו הלפר

      

 

עו"ד יעל נורקין, מורן ניר, ויקי ליטבנקו, מירי שריג, אסי אליה,  דני עייק, דן תנחומא, משתתפים:

 דליה אייל, ליאת מלכה.
 
 
 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול מליאה קודם .1

 תקציבי ועדים מקומיים .2

 ערבות לאלוני אבא ..

 מורשי חתימה שינוי .4

 הוראות רשות המים –פתיחת חשבונות מים וביוב  .5

 חברי מליאה ביישובים בהם אין מועמדים בבחירות .6

 שונות .7

 

 

 :שאילתה זאב גור 

לדעת מה עמדת המועצה לאחר פרסום שר התחבורה על כך ששדה התעופה המשלים לנתב"ג מבקש 

 בסיס רמ"ד?!יוקם ב

שאול מופז העביר החלטה לשדה  2002ות. בינואר מליאת המועצה פירסמה התנגדאייל בצר: 

משלים לנתב"ג בדרום תעופה משלים במגידו, צות מטעם משרד התחבורה המליץ על שדה תעופה 

 )נבטים(, המועצה בראשותי עודדה את ראשי הרשויות בדרום להקמת שדה התעופה בדרום.
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מנכ"ל רת"א ששדה  –יורא רום השמועה בימים האחרונים בעניין זה הגיע מיום עיון בו אמר ג

 התעופה המשלים לא יוקם בנבטים ונבדקת האפשרות בבסיס רמ"ד או לא יוקם בכלל.

המועצה מתנגדת ששדה התעופה המשלים לנתב"ג יוקם בעמק יזרעאל, לאחר הבחירות תתקיים 

 פגישה עם שר התחבורה ובה יועלה גם נושא זה.

 

 את אישור תקציב המועצה ותקציבי הועדים  אייל בצר מודה לצוות אגף הכספים שהביא

 המקומיים לפי הכללים ובזמן3

 

 

 אישור פרוטוקול קודם 4453

 ..201 נובמבר 24אישור פרוטוקול מליאה מיום 

 
 החלטה

 

 .101 רנובמב 14לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 0 -נמנע  0 -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 תקציבי ועדים מקומיים; 4443

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

 (.א'נספח 

 להעלות את סל השירותים, מבקשת כי יוזמנו למליאה. מבקשיםיעל לביא אפרת: מזכירי היישובים 

דן תנחומא מסביר כי קיימות דרישות להעלאת תקציב כמעט בכל מחלקה, ברבעון הראשון של שנת 

 ם דיון עומק בנושא סל השירותים וחלוקת האחריות בין המועצה לוועדים המקומיים. יתקיי 2014

 : סיכום צוות סל שירותים. מצ"ב נספח ב'

 

 החלטה:

 תקציבי הוועדים המקומיים:  לאשר

אחוזת ברק, אלון הגליל, אלוני אבא, אלונים, בית זייד, בית לחם הגלילית, בית 

גזית, גניגר, דברת, הושעיה, היגב, הסוללים, שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, 

הרדוף, חנתון, יפעת, כפר ברוך, כפר גדעון, כפר החורש, כפר יהושע, מזרע, מנשיה 

זבדה, מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, נהלל, סוואעד חמירה, עדי, עין דור, ציפורי, 

 רמת דוד, שדה יעקב, שמשית, שריד, תל עדשים, תמרת3

 

 1 -נמנע  0 -נגד  11 -בעד 

 מאושר 
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 ערבות לועד מקומי אלוני אבא: 4443

 אלש"ח. 150דני עייק מציג את בקשת ועד מקומי אלוני אבא, 

אלש"ח שמתוכה  500אלש"ח, כידוע אושרה לועד מקומי בעבר  150מבקשים ערבות מועצה על סך 

 אלש"ח. 100החזירו כבר 

 

 החלטה:

 אלש"ח לועד מקמי אלוני אבא3 150 לאשר ערבות על סך

 0 -נמנע  0 -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 

 

 אחוזת ברק –שינוי מורשה חתימה, בי"ס מרומי שדה  4443

דני עייק מציג את שינוי מורשה החתימה בבי"ס מרומי שדה לאחר שהתקיימה ועדת בחינה לתפקיד 

שבון הרשות, בנוסף בחשבון מזכירת בי"ס וניתן למנות אותה כמורשה חתימה בחשבון ההורים ובח

 ההורים הצטרפה כמורשה חתימה נציגת ההורים.

 

 החלטה:

 חשבון רשות:

ל להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע

הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות  ידי

על שם אחוזת ברק דברת המנוהל בבנק הפועלים  445014 בעלי זכות החתימה בחשבון

 סניף עפולה 3

 15444004מנהלת בי"ס ת3ז3  –דניאלה אלקון חורי  3א

 )מחליפה את יואל גרינצייג( 141144..מזכירת בי"ס, ת3ז3  –מיטל רדיע  3ב

 

 חשבון הורים:

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו 

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

כספי הורים  המנוהל  –על שם אחוזת ברק דברת  445014 בעלי זכות החתימה בחשבון

 בבנק הפועלים סניף עפולה3

 15444004מנהלת בי"ס, ת3ז3  –דניאלה אלקון חורי  3א

 את יואל גרינצייג( )מחליפה 141144..מזכירת בי"ס, ת3ז3  –מיטל רדיע  3ב

 44544..4נציגת ההורים, ת3ז3  –ליאת אסייג       3ג

מנהל בי"ס + אחד משני מורשי החתימה : בחשבון רשת ובחשבון הורים ותהחתימהרכב 

 הנוספים + חותמת  בי"ס3

 
 0 -נמנע  0 -נגד  11 -בעד 

 מאושר 
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 הוראות רשות המים; –פתיחת חשבונות מים וביוב  4413

 ת הנושא.דני עייק מציג א

 המועצה נדרשת בשני חשבונות לפי הוראת רשות המים; 2014ינואר  01החל מיום 

 חשבון מרכז להיטלי ביוב ותשלומים בהתאם. – חשבון היטל ביוב .א

 חשבון מרכז לכספי שיקום מים ותשלומים בהתאם. – חשבון קרן שיקום מים .ב

 

 ראש המועצה נענה לבקשה., יקוםמצב קרן הש יוצג דוחחברי ההנהלה מבקשים כי אחת לחצי שנה 

 

 החלטה:

 3לאשר פתיחת שני חשבונות עבור היטל ביוב וקרן שיקום מים

 

 0 -נמנע  0 -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 
 

 

 חברי מליאה ביישובים בהם לא הוגשו רשימות: 4503

דן תנחומא מציג את שמות היישובים בהם לא הוגשו רשימות מועמדים למליאת המועצה ושמות 

ם שיועברו למנהל הבחירות, ישיבת המליאה הראשונה תתאפשר רק לאחר שיהיו נציגים מכל המומלצי

 לאחר פנייה למזכירי היישובים; היישובים, להלן ההמלצות

 ןקיבוץ דברת: עמירם מירו 

 קיבוץ חנתון: דניאל קורבולי  

 קיבוץ רמ"ד: אנטונינה ליפשיץ 

 קיבוץ מזרע: משה לפידות 

 יו די קסטרואלון הגליל: דניאל קלאוד 

 3לא נדרשת החלטת מליאה 

 

 החלטה:

 השמות כפי שרשומים לעיל3לאשר את 

 
 0 -נמנע  0 -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 
 
 

 
 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


