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 הצגת פעילות עמותת התיירות: .398

בה ביחד עם מוא"ז מגידו. העמותה שותפה שהמועצה עירונית אייל בצר: עמותת התיירות הינה עמותה 

 וגלבוע להגדלת השותפות.עם עיריית יוקנעם, מועצות אזוריות זבולון במו"מ 

 )מצ"ב נספח א'(.מנכ"לית העמותה מציגה את פעילות העמותה  –אורית הראל 

 גלבוע.  ההעמותה נתמכת על ידי מוא"ז עמק יזרעאל, מגידו, יוקנעם עילית, זבולון ו

 הגוף היחיד שעוסק בתיירות מזבולון עד הירדן. התקציב הוא קטן.היא עמותת התיירות  

אתרי תיירות בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל רשומים  90שלנו מתרכזת בעמק יזרעאל.  עיקר העבודה

אתרים וייתכן שאפשר  240תיירות חקלאית זו גולת הכותרת שלנו. מבדיקה שעשינו קיימים כ  בעמותה.

ר קק"ל. סקאנחנו מסדרון המעבר לנצרת ולגליל. למועצה יש שטחי שמורות טבע, גני לאומיים ו. 400להגדיל ל 

 שבוצע מראה על כחמישה מיליון תיירים שעוברים כאן.

  גבי בורנשטיין: מאיפה הנתונים על מספר התיירים בעמק?

ת ץ תיירות בדק ואלו הנתונים שהציג, מדובר על עוברים בעמק ואנחנו חושבים איך לתפוס איוע אורית הראל:

 -שמקודשים לנצרות ושלושה עוגני תיירות גדולים  אתרי מורשת ציונית, אתריםיש לנו  .כאן ושיישאר 10%ה 

 אתרים לאומיים. גולת הכותרת זה התיירות החקלאית.

אנחנו מקשרים יזמים מול קידום התיירות באזור בכל המישורים הקיימים.  לעעמותת התיירות אמונה 

 ד שנה זו.הגופים הרלוונטיים. אנחנו עובדים עם חברת שיווק תיירותית להבאת קבוצות לפחות ע

 דני דה קסטרו: והצלחתם?

ש עם הגעת רכבת ישראל והכביש לכפר יהושע, י אורית: אנחנו מתחילים פיילוט מסוף אוגוסט עד סוף שנה זו.

 תוכנית בשיתוף עם הרכבת לאיוש של בעל תפקיד להבאת תיירים עם הרכבת וטיולים באזור.

מרחב תיירותי אחד, אנחנו עושים ומסייעים בין  בכדי ליצור אנחנו מקיימים שווקים, השתלמויות ועוד.

 בית לחם הגלילית. גמאהעסקים, לדו

 חיים יזרעאלי: מי אחראי על תב"ע תיירות?

. יש  .מקדמיםבד"כ היישובים תכניות מתאר אייל בצר: עמותת התיירות זהו גוף שמתכלל ומסייע ליזמים,  

ברוך עם רשות ניקוז קישון. גם שבילי אופניים  מקומות שהמועצה מקדמת עם שותפים, לדוגמא: אגם כפר

 המועצה מקדמת )לא נדרש תב"ע(. יש קיבוצים התב"ע שלהם מאושרת לאזורי תיירות.

 עידו דורי: אין מושג כזה תב"ע תיירות )מענה לחיים יזרעאלי(.

הקיבוץ, במושבים יש תכנית פל"ח שמתקדמת בשנים האחרונות. בקיבוצים זה בהתאם להחלטת אייל בצר: 

 מזרע לדוגמא.

  שמעון סויסה: מה בעינייך )אורית( נחשב להישג של העמותה?

 .כתבות בעיתונות, האתר של המועצה התרומםאורית הראל: 

 חיים יזרעאלי: איזה איזור?

אורית הראל: העגלה של בני בכפר יהושע בעזרת קידום בעיתונות, יש אתרים גדולים שעשינו עליהם את 

בקרוב שאנחנו מנסים להכניס לאזור את סיורי תגלית. השמחות הקטנות שאתרים רוצים  ההתחלה. הצלחה

להצטרף. בבית לחם הגלילית העסקים עובדים אחד עם השני לאחר שהכנסנו יועצת תיירות מטעם העמותה 

 לעשרה מפגשים.

 ום שישי ולא בשבת.שי יזרעאלי: תפקיד העמותה לעודד תיירות בעמק, לדוגמא שגלגלים של תקווה יתקיים בי
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מלש"ח לפיתוח התיירות בעמק  10לא מבין מה את )אורית( עושה? במידה והמליאה מקציבה דני דה קסטרו: 

 מה עושים איתם? –

 אורית הראל: היינו הופכים את האזור לאזור ידוע, לשווק חזק, ל"תפור" חבילות, שיווק אינטרנטי. הפיכת

 ה מהכביש לפסל זייד.הכנסייה באלוני אבא וסנטה אנה, עליי

שי יזרעאלי: המענק מדני נחמד, השאלה איך מעודדים יכולת מתן רישיונות עסק לעידוד אנשים להקים 

 אתרים חוקיים? מדוע אנחנו מצרפים את הרשויות הנוספות? יש לנו עמק עם רוח.

עמותה כמו  במועצה ולאהיא מחלקה  עמק יזרעאל יכולים להחליט שהתיירותהיבטים;  2אורית הראל: 

במוא"ז גולן. במוא"ז גולן המועצה מפתחת את תחום התיירות בעזרה גדולה של המועצה. התפיסה 

התיירותית הופכת להיות אזורית, המבקר לא יודע להבדיל בין המעברים בין המועצות. התפיסה היא אזורית 

 וככה השיווק.

בחמש שנים האחרונות. האם צריך את  גבי בורנשטיין: יש להציג מספרים, לא קיבלנו עדכון מה קרה

מתקציב העמותה הולך לשכר והנהלה, אני לא מכיר  70%העמותה? האם התבצע סקר מקבלי השירותים? 

 הרבה עמותות שמתנהלות ככה.

אורית הראל: התפקיד שלי ושל מוריה הוא מההשכלה שלי והעבר שלי, אנחנו עושות שיווק ויח"צ ללא גוף 

 חיצוני.

ין: האם עבודתכן נושאת פרי? כשיש פסטיבל ישראל בירושלים, הם יוצאים בחבילות ופרסומים. גבי בורנשטי

 שוק חקלאי אחד בחצי שנה זו לא פעילות, נראה שהכל חובבני מידי.

 חיים יזרעאלי: מבקש תשובה בעניין התב"ע.

 

ם יזמים הם לא ובאי 33%אורית הראל: כאשר משרד התיירות מעודד היום תיירות עממית ומענקים של 

וצאים איפה, זה באחריות היישובים, כי המהלך מחייב שינוי ייעוד קרקע שכאמור רק בעל הקרקע יכול מ

 לבקש.

 היא מקצה לתיירות. Xחיים יזרעאלי: יש מעל את הרשות שאומרת שאת האזור 

ך לתחנת שטח שלא בבעלותה. המועצה יוזמת אזור תעסוקה ותיירות בסמו תקצהאייל בצר: הרשות לא 

עפ"י הרכבת בכפר יהושע בשיתוף עם עיריית יוקנעם. מינהל התכנון לא מעודד תיירות אלא בתוך היישובים 

לה דונם לרוב לצימרים ובקיבוצים אזורים למלון / לינה כפרית.  המועצה לא יכו 2.5הגדרה במושבים בתוך ה 

 בעלי הקרקע.וליזום במקום היישובים  

חורג עבור יזמים וכד', אנחנו  היתרים לשימושל ל נחשב לקשה ביותר בכדי לקבעמק יזרעאיריב בן עזר: 

ש ינחשבים הכי נוקשים ואני לא מתכוון שנהיה פורעי חוק, אם יש יזם מעפולה הוא יעדיף ללכת לרשות שכנה, 

 חלק שמועצה יכולה לעשות.

 דונם הגיעה 2.5חוץ לגבול ה אייל בצר: המועצה לא מתנגדת, לדוגמא בבית שערים בקשה להקמת צימרים מ

 מינהל מקרקעי ישראל לבג"צ.  התנגדות של

דני דה קסטרו: אני לא יודע אם הצימרים בעמק בתפוסה מלאה או לא, לא הוצגו נתונים. החוזקות של העמק 

 כגון רכיבת אופניים לא מקודמת על ידי העמותה, יש לנו שבילים רבים בעמק. כמו בחו"ל צריך לקדם את כל

 ערכת סביב, לינה, מקומות אוכל וכד'. זו תפיסה. המצגת שהוצגה לנו לא מראה על תפיסה.המ

אורית, אמרת שהתקציב קטן, מה התקציב שאת צריכה מאיתנו ומה היעדים הנוספים? מה יואל בן ברוך: 

 הסיוע המתוכנן לבית לחם הגלילית?
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 ים.אורית הראל: אני לא מעלה יעדים כרגע, אנחנו מצומצמים בכספ

למועצה יש גם חילוקי דעות, יש הרבה עסקים בעמק והמועצה אינה מממנת שיווק עסקים. הנושא אייל בצר: 

 תיירות נכנסת והולך עם הערים הגדולות אךהשר תומך ב .שר התיירות יריב לויןבפני של כפר תיירותי עלה 

יעו עניין לקדם תיירות חקלאית הב אומר לנו שאם נצליח לשווק תיירות חקלאית הוא יתמוך. שני יישובים

בית לחם הגלילית בשל הטמפלרים והפריחה הוכרו ככפר תיירותי וקיבלו   )עין דור ובית לחם הגלילית(.

 .תכניות בתחום הישוביםהמועצה הינה גוף מתכלל, מסייע אך לא יוזם  מענקים.
 

 

 

 :25.06.2017קודם מיום  אישור פרוטוקול .399

 

 החלטה:

 25.06.2017ישיבת המליאה מיום לאשר את פרוטוקול 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 דיווחים ראש המועצה:

בעיקר לתחומי אזורי התעשייה ולהשאיר את עמק יזרעאל  שר הכלכלהמחר בבוקר תתקיים פגישה עם 

 בעדיפות לאומית באזורי תעשייה.

 לוין יתקיים בשבוע הבא. , יריבשר התיירות ביקור 

 חנו פועלים לקדם בדיקה של גוף חיצוני את חלופת חיפה במימון המדינה.אנ שדה תעופה משלים לנתב"ג:

אביגדור יצחקי הזמין אותנו אליו לדיון בנושא בחינת חלופת חיפה. המועצה פעלה ביחד עם היועץ לקבלת 

 הצעות מחיר מחברה בינלאומית לבדיקת חלופת חיפה והמאבק שלנו להכניס את חיפה כחלופה.

 בפרוטוקול שיתקיים דיון? יואל בן ברוך: רשמת

 אייל בצר: כן, נרשם בפרוטוקול זה שיתקיים דיון.

שמעון סויסה: האם נקבע תאריך, איזשהו מועד אחרון לבדיקה ומעבר לבג"צ? יש אמירות בשטח שהמדינה 

 מתקדמת. 

אנחנו . אייל בצר: יש לנו צוות שנפגש בצורה מסודרת, צוות מצומצם, צוות מורחב, צוות עם ראשי רשויות

מעדיפים שהשדה יוקם בנבטים שנכלל בחלופות אבל גם יודעים את המגבלות של משרד הביטחון ולכן אנחנו 

 לפני בג"צ ראוי לבדוק היטב את הדברים. פועלים לכך שחלופת חיפה תכנס. 

 .2018ועכשיו היא אמרה שתחילת  2018שפרן אמרה שהיא מכוונת לאוקטובר  הזיו ורהפטיג: בשעתו אילנ

 .2018 / נובמבר אייל בצר: יש מסמך רשמי של יואל פלדשו מדובר על אוקטובר

שבשיח שלך מול אביגדור יצחקי, תדרוש שאילנה שפרן לא תפרסם לפני תוצאות זיו ורהפטיג: מבקש 

 הבדיקה.

דונם פסלו את חיפה, עדיין לא התחילו את שלב המיקרו, הבדיקה וזה לא  3000אייל בצר: תנאי הסף של 

 סתיים בתקופה כל כך קצרה.י

ספטמבר ובסיומו תתקיים ישיבת המליאה בחצר קיבוץ  17יתקיים ב  סיור חברי מליאה ויו"ר ועדים מקומיים

  מרחביה.
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 הצגת תהליך הגישור בתל עדשים: .400

(, המליאה המליצה לתל עדשים לקיים גישור, 2016אוגוסט  21התקיים דיון בהנהלה ובמליאה )אייל בצר: 

 א הגיעו להסכמה.להצדדים התקרבות בתהליך בין הצדדים אך בסופו של דבר הייתה 

 ההנהלה והמליאה יצטרכו לדון איך מתקדמים.

עם  2017יולי  02מרכז הגישור, מיכל ניר ארבץ לראש המועצה מיום דן תנחומא מקריא את מכתבה של מנהלת 

 סיום תהליך הגישור;

ישור בנושא סלילת הכבישים בתל עדשים הגיע לסיומו, ללא הסכם אנו מבקשים להביא לידיעתך, כי תהליך הג

 בין הצדדים.

חודשים ובמסגרתו נעשו מאמצים רבים כדי להגיע למתווה מוסכם  7כידוע לך, תהליך הגישור התנהל במשך כ 

בין הצדדים באשר לסלילת הכבישים ביישוב. במסגרת מאמצים אלה נבדקו חלופות שונות לפתרון שיהיה 

 ל על שני הצדדים ונעשו ניסיונות לצמצם את הפערים ביניהם, ככל שניתן.מקוב

לצערנו, על אף הניסיונות להגיע להסכמות שיאפשרו יציאה משותפת לפרויקט סלילת הכבישים, לטובת כלל 

 התושבים, הדבר לא צלח.

סכמות והשקיע מרכז הגישור באמצעות המגשרים מטעמו, עשה כל שביכולתו כדי לעזור לצדדים להגיע לה

 שעות עבודה ומחשבה רבה בתהליך. 

אנו מקווים, כי התהליך הארוך שהצדדים עברו לא היה לשווא וכי הם ינהגו באחריות כלפי ציבור התושבים 

 בתל עדשים בכל הנוגע להמשך הטיפול בנושא ב"יום שאחרי" הגישור. 

 .בנושא הסלילה ל ההנהלהיש לנו כוונה להביא בהמשך הצעה שאייל בצר: זהו דיווח בלבד. 

תושבי תל עדשים שלקחו חלק בגישור )בצד שמתנגד להיטל(,  2הגיעו כמשקיפים המליאה היא ישיבה פתוחה, 

רים . החבהמליאה לא חייבת להיענות לבקשתם למתן זכות הדיבור בבקשתם להציג את עמדתם ,עפ"י הכללים

נושא הכבישים כולל אופציה  ם הועד המקומי עלבהנהלה התקיים דיון עמבקשים את אישור המליאה לדבר. 

צד שני המשקיפים שהגיעו היום, הם אייל מציין בפני המליאה ש להיטל, בהנהלה נכח משקיף מטעם מתנגדים.

 אחד, אין נציגים מהועד המקומי.

 דקות. 5התושבים,  2מליאה מוכנים לשמוע את חברי ה

ם את הצד שפעל מול הוועד המקומי, תהליך הגישור הופסק ויפה לב( מייצגיויניק שמר ויניק: אנחנו )שמר 

ים הפרט. הוועד עיכב את העברת אך נבלם הוועד, הצד שלנו היה מעוניין להמשיךנציגי באופן חד צדדי על ידי 

ין(, הכביש שבוצע בצד המזרחי. מזכירת הוועד המקומי )גלית חדד(, חבר וועד מקומי )לוי פייגעל נושאי כספי 

עד המקומי )אייל שדה( היו לא דומים בדבריהם, חוסר שקיפות, לא נמסר מידע. אנחנו מבקשים יו"ר הוו

בדקנו על עלויות הכיכר כפי במהלך הגישור, נציגים בוועדת תשתיות שהקים הוועד המקומי,  3שיהיו לנו 

ההיטל נו מבקשים שהחלטה על נחאלש"ח. א 600מלש"ח ובגישור הגענו לעלות של  1.2שהוצג בהתחלה 

מספיק לביצוע. הוועד המקומי ₪  8,000תתקיים רק לאחר בדיקה יסודית. אנחנו הגענו לכך שהיטל של 

 א פורסמו פרוטוקולים של הוועד המקומיקיים חוסר שקיפות, ל. כנראה ₪ 10,000 ממליצים על והמועצה

נציגים בוועדת תשתיות  3. אני מבקש שתנחו את הוועד לאשר לנו במשך חודשים ארוכים למרות שהוועד חייב

 אני מודה לצוות הגישור, המגשרות, אייל בצר והמועצה. של הוועד המקומי.

ם איך מתקדמים, היו, אייל בצר: הסעיף היום הוא דיווח למליאה על סיום תהליך הגישור, יתקיים דיון נוסף

 הנושא לא על סדר היום.
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 משרה: 100%ובד ב קביעת עקרונות לאישור עבודה נוספת מחוץ למועצה לע .401

  : הוקמה ועדה לאחר בקשת יוסי גת שתוקם ועדה לקביעת עקרונות ושהמליאה לא תידרש לדון, דןדן תנחומא

 מקריא את המלצת הצוות;

 למעט במקרים יוצאי דופן. –לא תאושר עבודה נוספת לבעלי תפקידים ברמת מנהל מחלקה ומעלה  .א

 מופנה לכלל עובדי המועצה. – ורום של הנהלת המועצהדיון פרטני בבקשות לעבודה נוספת יתקיים בפ .ב

א . אם לעובד מועצה יש זמן פנוי, שימצא מה לעשות במועצה וללוועדה חברי מליאה 2יוסי גת: שהצטרפו עוד 

 יחפש עבודה מחוץ למועצה.

בבקשה אייל בצר: עובדים בכירים לא יכולים לעבוד מחוץ למועצה, לכל החלטה יש חריגים ויש ועדה שתדון 

 חריגה.

 יוחאי פורת: יש לי הצעה, אנשים שאושרה להם עבודה נוספת, לא לאשר להם העלאת שכר.

 אייל בצר: אין קשר בין עבודה נוספת והעלאת שכר.

ל עבודה בחו"היתר להוא קיבל אם יואל בן ברוך: בעניין א.ב. שהתקיים דיון לגביו בהנהלה, אני מבקש לדעת 

הבאתם את פעמים בשנה. א.ב. היה בחו"ל עבד ונעדר מהעבודה,  4נסיעות לחו"ל שכרוכה ב ,2017כבר במאי 

עניינו שלושה חודשים אחרי שקיבל את העבודה. השאלה שלי: האם אתה או דן אישרתם את העבודה 

 והוא המרה את פיכם.ל כי אין לו אישור בהסכמה. האם דרשתם ממנו מפורשות לא לעבוד בחו"

 א נושא הדיון.דן תנחומא: א.ב. הוא ל

 יוסי גת: דנים במה שיהיה.

 יואל בן ברוך: אתם יכולים לא לתת תשובה ולהתחמק, חוזר על השאלות.

 זה לא נושא הדיון. דן תנחומא: מזכיר לך ש

 חברי מליאה לדיון בבקשות חריגות בלבד. יוסי גת: מבקש להוסיף שלושה

 אייל בצר: יואל, נושא א.ב. לא על סדר היום ולכן לא נדון בו.

 ינתן תשובה.שת מצופהזיו ורהפטיג: העניין העקרוני מקובל, 

 שלא פועל בהתאם לכללים? מנהל מחלקה ומעלהחיים יזרעאלי: מה המועצה תעשה ל

 דן תנחומא: לא יהיה דבר כזה.

 על בהתאם.אייל בצר: המליאה תחליט על העקרונות והמועצה תפ

 

 החלטה:

 מאשרים את עקרונות שהמליצה הועדה;

  למעט במקרים  –לא תאושר עבודה נוספת לבעלי תפקידים ברמת מנהל מחלקה ומעלה

 יוצאי דופן.

 מופנה לכלל  – דיון פרטני בבקשות לעבודה נוספת יתקיים בפורום של הנהלת המועצה

 עובדי המועצה.

 נדרש עפ"י חוק.המלצות ההנהלה יובאו לאישור מליאה כ 

 מטילים על מנכ"ל המועצה לצרף שלושה חברי מליאה לוועדה לדיון בבקשות חריגות.
 

 0נמנע:   0נגד:    22בעד: 

 מאושר 
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 יואל מבקש התייחסות לשאלותיו.

 .יש לדייק עבד לכאורה –אייל בצר: למרות דברייך כי העובד כבר עבד 

 וייבדק.תיים הדיון לגבי א.ב. התקיים בהנהלה, הדיון לא הס

 

 

 אישור חברים: –ועדת ערר לארנונה  .402

לחוק קובע, כי "המועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר, בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות  5סעיף 

להיבחר כחברי המועצה, ואת היושב ראש שלהן". בשל מהות תפקידן של הוועדות כגוף מעין שיפוטי, על 

דה עורך דין, הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון המועצה למנות כיושב ראש הוע

 .המקומי והמיסוי המוניציפאלי

חבר ועדת ערר יתמנה לתקופה של ארבע שנים ויכול לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת תקופת הכהונה: 

 .נוספת

 .2012אוגוסט  02החברים טובה שביט, אילן הרן  אושרו ברשומות 

 .2015פברואר  25ועדה מנחם גידרון אושרו ברשומות יו"ר הו

 .2016דצמבר  22יו"ר הועדה נוספת )למקרים בהם מנחם גידרון מצוי בניגוד עניינים( אושרה אילנה מירז ב 

 מבקשים לאשר תקופת כהונה נוספת לחברים; טובה שביט ואילן הרן.

 
 

 החלטה:

 לאשר כהונה נוספת לחברים אילן הרן וטובה שביט.

 
 0נמנע:   2נגד:    23בעד: 

 מאושר 

 

 

 אישור גזבר המועצה: .403

 שגיא וייץ לא נכח בדיון

התקיימה ועדת בחינה למשרת גזבר המועצה, הועדה בחרה  2017יולי  24מציג את הנושא; ביום דן תנחומא 

 פה אחד במועמד שגיא וייץ. היועץ המשפטי של המועצה נכח בוועדה לפי דרישת משרד הפנים.

בכפוף לאישור משרד  - 5%ולאחר שנתיים העלאה של  85%, מתחילים ב 85% - 95%כר הגזבר הינו טווח ש

 הפנים. שגיא נדרש לסיים קורס גזברים במפעם רחובות תוך שנתיים.

 

 החלטה:

 .85%-95%לאשר את שגיא וייץ כגזבר המועצה בטווח שכר של 

 0נמנע:   0נגד:    25בעד: 

 מאושר 
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 שינוי מורשי חתימה; .404

 שינוי מורשה חתימה, חשבון הורים בי"ס עמקים תבור: .א

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

 685949ן התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבו

 .על שם בית ספר "עמקים תבור" מזרע קהמנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמ

  56530173ז .ת –מנהל בי"ס  - דוד גורן .1

 24040883ז .ת -  ביה"ס  מינהלן -  צחי אייזנר .2

 )במקום דוד אלמוג( 58290941ז .ת  –הורים ועד נציג  – גיל אסולין .3

ף חותמת  בית בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרו של מנהל -םיחתימותיהם של שניהחתימה: הרכב 

  "עמקים תבור" מזרע.הספר 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

   ערוצי שירות :                                                     תחומי פעילות:

 ו()יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחק                            ומים שלהלן שלא נמחקו()יחולו כל התח

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                          עו"ש מט"י

                    מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                             פיקדונות בשקלים

            "תיק ממסרים"                                           מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 ה קולי/פקס/טלפקסמענ                                                                                            

 
 

 
 שינוי מורשה חתימה, חשבון הורים בי"ס רעים שמשית: .ב

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

 638304ן התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבו

 .על שם בית ספר "רעים" שמשית הל בבנק הפועלים סניף מגדל העמקהמנו

 קבוצה א':

 )במקום חדווה אילת( 27366988מנהלת בית הספר ת.ז.  –שני קרן 

 קבוצה ב':

 57234437מזכירת בית הספר ת.ז.  –טובה הוימן 

 )במקום אודליה כוחן( 25328568נציג ועד הורים ת.ז.  –תומר גונן 

בצרוף חותמת  בית הספר אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב'  -םיימותיהם של שניחתהחתימה: הרכב 

  "רעים" שמשית.

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:
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   ערוצי שירות :                                                     תחומי פעילות:

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

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                          עו"ש מט"י

                    מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                             ת בשקליםפיקדונו

            "תיק ממסרים"                                           מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 ה קולי/פקס/טלפקסמענ                                                                                            

 

 

 שינוי מורשה חתימה, חשבון בי"ס רעים שמשית: .ג

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

 575809ן היות בעלי זכות החתימה בחשבוהתאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה ל

 .על שם בית ספר "רעים" שמשית המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק

 )במקום חדווה אילת( 27366988מנהלת בית הספר ת.ז.  –שני קרן  .1

 57234437מזכירת בית הספר ת.ז.  –טובה הוימן  .2

בצרוף חותמת  בית הספר נוסף  מנהלת בי"ס ומורשה חתימה -םיחתימותיהם של שניהחתימה: הרכב 

  "רעים" שמשית.

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

   ערוצי שירות :                                                     תחומי פעילות:

 ו()יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחק                            ל התחומים שלהלן שלא נמחקו()יחולו כ

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                          עו"ש מט"י

                    מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                             פיקדונות בשקלים

            "תיק ממסרים"                                           מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 ה קולי/פקס/טלפקסמענ                                                                                            

 

 

 חשבון הורים דמוקרטי בעמק: פתיחת .ד

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

הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי  ל ידישידרשו ע

 .התיכון   )עבור כספי  הורים( -בון,  שם החשבון יקרא: בי"ס  דמוקרטי בעמק זכות החתימה בחש

 
 025570201ת.ז. בית הספר מנהל   -אורי אלסר   .1

 24179780ת.ז.  ת בית הספרמזכיר – נירית מוקד .2

 025520222נציגת הורים ת.ז.  -איריס רויזין  .3

ד עם מורשה חתימה נוסף בצרוף אורי אלסר ביח - חתימותיהם של מנהל בית הספרהחתימה: הרכב 

 ".התיכון -חותמת  בית הספר  "דמוקרטי בעמק 
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 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

   ערוצי שירות:                                                     תחומי פעילות:

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

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                          עו"ש מט"י

                    מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                             פיקדונות בשקלים

            "תיק ממסרים"                                           מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 ה קולי/פקס/טלפקסמענ                                                                                            

 

 
 חשבון בי"ס דמוקרטי בעמק: פתיחת .ה

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

היות בעלי הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה ל ל ידישידרשו ע

 .התיכון   )עבור כספי  רשות( -זכות החתימה בחשבון,  שם החשבון יקרא: בי"ס  דמוקרטי בעמק 

 025570201ת.ז. בית הספר מנהל   -אורי אלסר   .1

 24179780ת.ז.  ת בית הספרמזכיר – נירית מוקד .2

 

רוף חותמת  בית אורי אלסר  יחד עם נירית מוקד  בצ -חתימותיהם של מנהל בית הספרהחתימה: הרכב 

 התיכון  "  -הספר  " דמוקרטי בעמק 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 הנזכרים לעיל:

   ערוצי שירות :                                                     תחומי פעילות:

 ו()יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחק                            חולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו()י

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                          עו"ש מט"י

                    מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                             פיקדונות בשקלים

            "תיק ממסרים"                                           מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 ה קולי/פקס/טלפקסמענ                                                                                            

 
 

 החלטה:

 לאשר את מורשה החתימה;

חשבון הורים בי"ס עמקים תבור, חשבון הורים וחשבון רשות בי"ס רעים שמשית, חשבון 

 הורים וחשבון רשות בי"ס דמוקרטי בעמק כמפורט לעיל.

 0נמנע:   0נגד:    22בעד: 

 מאושר 
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 :2017עדכון תקציב מועצה לשנת  .405

 'במצ"ב נספח 

 ;2017עדכון תקציב המועצה לשנת דן תנחומא מציג את 

 הוצאות:

 80 )אלש"ח עבור עדכון שכר גזבר )שינוי ממשרת סגן גזבר לגזבר 

 1 .מלש"ח עבור שיפוצי קיץ כולל בחווה החקלאית בנהלל שקיבלה סמל מוסד 

 ארנונה הכנסות:

 

 ואות?למה לא להקטין הלואם התקציב גדל, חיים יזרעאלי: 

 דן תנחומא: מה הקשר לתקציב שוטף? הלוואות זה בתקציב פיתוח.

 מלש"ח? מעבר לסכום? 1.0 ולנוך זה בילח הכנסות?הסיבה לגידול ביואל בן ברוך: מה 

 .מלש"ח לצורך שיפוצי קיץ 1של , תוספת לסכום המקורי דן תנחומא: העמקת גביית ארנונה

 כמו שהיה בעבר?שנים יבתי הספר  שידרוגתקצבנו האם  מיקה בכר:

 את המטצינג. אייל בצר: הגשנו בקשה למשרד החינוך, ברגע שיהיה אישור ניתן

 

 החלטה:

 '.בלפי המפורט בנספח  2017לאשר את עדכון תקציב המועצה לשנת 

 0נמנע:   0נגד:    22בעד: 

 מאושר 

 
 
 

 תב"רים: .406

 .'ב מצ"ב נספח –ליאת מלכה מציגה את רשימת התב"רים 

 

 החלטה

 '.בבנספח את התב"רים המפורטים שר לא

 0נמנע:   0נגד:    23בעד: 

 מאושר 
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 שאילתות )יואל בן ברוך(: .407

 
 להלן תשובת המועצה;

 בלנו, הנוהל תקין ועולה בקנה אחד עם החוק.עפ"י ייעוץ משפטי שקי .1

 נשתדל לתאם עמך מועדים שיתאימו ככל האפשר. –ין הזמינות ילענ .2

 

 
 ;ג"שדה תעופה משלים לנתב, 2 מס'שאילתה 

 
 אייל ודן שלום

חודשים מהמועד בו מליאת המועצה החליטה להתנגד להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת  13חלפו 
 דוד.

 בתקופה זו ראש המועצה והצוות שלו נכשלו במטרה לכלול את חלופת חיפה במסגרת החלופות הנבדקות.
עותרת לבג"צ בדרישה לכלול את חלופת חיפה בבדיקת החלופות כאשר בימים האחרונים מדוע המועצה לא 

 התבשרנו שבג"צ פסל את חוק מיסוי דירה שלישית שאושר בממשלה.
לא סביר ולא הגיוני שהמדינה תפסול על הסף את חלופת חיפה ולא תכלול אותה במסגרת החלופות הנבדקות 

ציג את טיעוניהם בעד ונגד ולקבל החלטה מושכלת על סמך בדיקות על מנת לאפשר לכול הנוגעים בדבר לה
 מעמיקות.

 יואל בן ברוך, לתשובתכם אודה
 

 להלן תשובת המועצה;

לצורך לווי יסודי ומקצועי של תהליך בחינת הפעלתו של  המועצה שכרה שירותיו של בעל מקצוע בתחום, .1

 לה מלא עם גורמי המדינה ומוסדות התכנון,חיפה כבינלאומי משלים. בנוסף פועלת המועצה בשיתוף פעו

בכדי לבחון שוב את ישימותו של השדה בחיפה, כשדה משלים לנתב"ג ולהחזירו לשולחן הדיונים של 

 המועצה הארצית לתכנון ובניה.

 יונה יהב לליבון הנושא.  -  במקביל נקבעה ישיבת עבודה עם ראש העירייה .2

שיות לנושא זה, תישקל שוב עמדת המועצה לגבי המהלך היה ולא תתקבלנה תשובות אופרטיביות ממ .3

 בכללותו.  

  

 
 שמה: מורן נירר

 ;ה, הקלטות המליא1מס' שאילתה 
 

 אייל ודן שלום
ם הגעה פיזית למועצה הקלטת ישיבות המליאה נמצאת אצל מנכ"ל המועצה והאזנה לה מתאפשרת רק ע

 ובחלונות זמן מצומצמים שמחייבים בזבוז של זמן עבודה.
האם זה עומד בדרישות חוק/תקנות חופש המידע בשעה שלא ניתן להאזין להקלטות באופן חופשי כמו 

 שמתאפשר עיון בפרוטוקולים של המועצה באתר המועצה.
 יואל, תודה

_________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


