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 (ותשע" ב' אלול) 2016 ספטמבר 05מיום  שלא מן המנייןפרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 נוכחים:

 אבנר כרמון יאיר כץ משה לפידות עומר נוביץ עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת יוסי גת חיים יזרעאלי גלעד דקל יואל בן ברוך

 משה ציפורי ה בונצ'וקטני אופיר שדמי אלי בן סימון שמעון סויסה מיקה בכר

 דניאל די קסטרו ישראל ויזל מרדכי הייזלר יריב בן עזר שי יזרעאלי טאהא סוואעד

     אפי קידרון גבי בורנשטיין
 

 חסרים, הודיעו:

 חנה פרידמן דורון מור עמי יעקובסון צפריר ביכלר שאול פינקרפלד לימור ירון

    זיו ורהפטיג עופר שלזינגר איתי אדמון
 

 חסרים, לא הודיעו:

 דניאל קורבולי מיכאל ראטה חגית אבנרי עדנאן עבד אל חלים רן יפעה טלי זייד

      טוניה ליפשיץ
 

 

, ויקי מירי שריגשגיא וייץ, ליאת מלכה, אלי יהודה, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 ו, מורן נירליטביננק
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 דיווחים ראש המועצה:

 פתיחת שנת הלימודים 

 :וע המרכזי יהיה בתחנה בכפר יהושע, מתחילה את פעילותה, האיר 16.10.2016ביום  רכבת העמק

. המועצה השתתפה כל מי שנוסע מהעמק יהיה זכאי לנסיעה חינם לכל הארץ למשך שלושה חודשים

 בתרגיל חילוץ עם רכבת ישראל.

  השקעות , 06.09.2016יתקיים ביום שלישי  "ל משרד החינוך לפיתוח(כ)סמנביקור תמיר בן משה

 שך.גדולות בוצעו במועצה ויבצעו בהמ

  טחון במעמד נשיא ילבדואים אשר שרתו בעבר ומשרתים היום במערכות הב הצדעה והוקרהערב

 .06.09.2016יתקיים ביום שלישי טחון, אלוף פיקוד צפון יהמדינה, שר הב

 .תופיע מקהלה משותפת של בתיה"ס אלרואא ומרחבים

  ברשויות המקומיות  תקיןפרס שר הפנים לניהול כספי כמו בשנים עברו, גם השנה אנחנו ממקבלי

 .2014-2015תשע"ה  -לשנים תשע"ד

 

 

 

 דירקטורים: .292

 1/3עובדי ציבור,  1/3נבחרי ציבור,  1/3דן תנחומא מציג את ההרכב הנדרש לכל חברה, עמותה עירונית: 

נשים. נבחרי הציבור נדרש אישור מליאה. המינוי הוא לשלוש שנים, כמעט  1/3נציגי ציבור ומתוכם 

הציבור מובאים לאישור  נציגיכולם בהתנדבות. עובדי הציבור ו –התוקף ויש צורך לאשר לכולם פג 

 הועדה לבחינת דירקטורים של משרד הפנים. 

מוצע לאשר את הרשימה בנספח א' ולהוסיף את חגית אבנרי )חברת מליאה = נבחרי ציבור( שגיא וייץ 

 מרקיאר שהתפטרה ודני עייק שיצא לגמלאות. )עובד ציבור( כחברי דירקטוריון יובלי העמק במקום ורד 

ולאסיפה הכללית במקום מעוז בראון שהתפטר מהמליאה ויוסי גת שביקש לסיים את תפקידו באסיפה 

 הכללית ביובלי העמק לאשר את אלי בן סימון וישראל ויזל.

 

 החלטה:

בלי עובד ציבור לדירקטוריון יו –חברת מליאה, שגיא וייץ  –לאשר את חגית אבנרי 

 העמק.

 ישראל ויזל ואלי בן סימון לאסיפה הכללית דירקטוריון יובלי העמק.

לכהונה נוספת ובניית מאגר מידע של בוגרי קורס  בנספח א'כל הרשימה 

 דירקטורים.

 

 0 נמנע:  0נגד:   20בעד: 

 מאושר 
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 :דו"ח לתושב – 2015תמצית הדו"חות הכספיים לשנת  .299

 נספח ב' מצ"ב –מירי שריג מציגה את הדו"ח 

 חיים יזרעאלי: מה מדיניות המועצה בעניין עומס מילוות?

מלש"ח, יתכן שיהיה פרויקט שיידרש  7.5מלש"ח ל  11המילוות מ  לקיחתדן תנחומא: הורדנו את 

 הלוואה כלכלית שמחזירה את עצמה כמו לדוגמא נושא שבבדיקה כרגע מונה נטו.

 בצורה יותר ברורה.צריך להוריד את עומס המילוות חיים יזרעאלי: 

 84מלש"ח וירדנו ל  104 עומס מילוות שלדן תנחומא: אתה לא יכול אם אתה רוצה פיתוח, היינו ב

 מלש"ח.

הכרחי להלוואות ומדוע המאזן השנתי לא יואל בן ברוך: צריך לבוא ולהחליט האם כל התקציב הוא 

 הובא לדיון בועדת תקציב?

יאה ופרסום הדו"ח, המאזן יבוא לדיון בועדת תקציב עם דן תנחומא: משרד הפנים דורש אישור מל

 דו"ח חצי שנתי.

 את זה לוועדת תקציב קודם וזה לא תקין.אנחנו בספטמבר והיה לך מספיק זמן להביא  :בן ברוךיואל 

 טוב :תנחומאדן 

יודע מדוע זה לא בוצע אבל אנחנו צריכים לא ועדה. והוא צודק, הסדר הנכון להביא קודם ל :בצראייל 

 לאשר את זה.

 

 החלטה:

 דו"ח לתושב – 2015לאשר את תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 

 0 נמנע:  0נגד:   פה אחדבעד: 

 מאושר 

 

 

 :1עדכון  – 2016תקציב  .300

 מצ"ב נספח ג' –מירי שריג מציגה את הנושא 

 

 החלטה:

 המפורט בנספח ג' 2016תקציב  1את עדכון לאשר 

 1 נמנע:  0נגד:   20בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 :עדכון - 2017-2016תקציב פיתוח  .301

 .מצ"ב נספח ד' – 2016-2017ליאת מלכה מציגה את עדכון תקציב הפיתוח 
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על ידי  אייל בצר: אנחנו פועלים במדיניות של הצגת התמונה הכוללת, יש בקובץ תב"רים שאושרו כבר

 .על מנת להציג תמונה כוללת הם מובאים במסגרת תקציב הפיתוח מליאת המועצה וכעת,

מלש"ח בשנה. נוצרו  2.5לגבי הפיס, לשמחתי מקבלים את הכספים לפי אמות מידה והמועצה מקבלת כ 

(, הכספים "צבועים" לבתי ספר, 2018בפיס עודפים והפיס מוכנים לתת לנו על חשבון שנים קדימה )

 הכסף נזיל ומוגבל. –מבני חינוך, אוטובוס צהוב 

 חיים יזרעאלי: אפשר לרכוש אוטובוסים צהובים במקום להשתמש בשירות קבלנים.

יש ועדה שקובעת מכסת אוטובוסים צהובים לרשות. חשוב להבין שלכל אוטובוס יש נהג דן תנחומא: 

 שעולה כסף, האוטובוסים הצהובים אינם רווחיים.

 , אנחנו במקסימום ניצול לפי אישור הועדה.ש"חאל 200אייל בצר: אוטובוס צהוב עולה כ 

 שמואל טלאור: מה המועצה עושה בעניין נגישות באינטרנט?

דן תנחומא: מירי שטיינברג אחראית על נושא נגישות האתר במועצה, אנחנו נגישים וממשיכים 

 להשתפר בתחום.

נכון שהחלטנו להפחית את מלש"ח.  7.5מתוכנן  2017יואל בן ברוך: לא כל התקציב הוא הכרח, בשנת 

מלש"ח, המועצה צריכה להיגמל ולהקטין את הסכום  7.5עומס המילוות בזה שנקטין את ההלוואות ל 

ולבקש  בשלבים, אם כל התקציב הוא הכרח או לא, אני אומר שלא. לא צריך לדון בתקציב הזה היום

החומר המליאה, המליאה  מלש"ח האחרונים שהם לוקחים הלוואות. לאחר הצגת 7.5מהמועצה מה ה 

 תאשר אם זה הכרח.

בתקציב המוצע, אם תידרש הלוואה  2017דן תנחומא: אין שקל אחד שנדרש כרגע להלוואה לשנת 

 בהמשך, הבקשה תבוא כנדרש לאישור המליאה.

 ?2017כרגע לא צריך הלוואה לשנת חיים יזרעאלי: 

 ך יובא לאישור מליאה.לא התבקשה הלוואה, אם יצטר 2017דן תנחומא: כרגע לשנת 

 מלש"ח. 3.5בטיחות ופתיחת שנה"ל על סך אבנר כרמון: מבקש לקבל פירוט על תב"ר צרכי 

 

 החלטה:

 בנספח ד'כמפורט  2016-2017עדכון תקציב הפיתוח לשנים לאשר את 

 2 נמנע:  0נגד:   20בעד: 

 מאושר 

 

 

 :ירוניתעמותה עהפיכתה ל תיקון תקנון עמותת הספורט בעמק יזרעאל לשם  .302

 ;07.08.2016דן תנחומא מציג את הנושא כפי שמופיע בישיבת ההנהלה מיום 

אישרה אסיפת עמותת הספורט כחול לבן את הפיכת העמותה לעמותה עירונית  2.11.15ביום 

מצ"ב אישרה זאת גם מליאת המועצה  29.11.15ולשם כך את תיקון תקנון העמותה, וביום 

גשו למשרד הפנים ומשרד הפנים ביקש את שינוי התקנון המסמכים הנדרשים הו נספח ה'.

 גם בעניינים הבאים, ועל כך נדרש אישורכם )רצ"ב נוסח התקנון, בו מסומנים השינויים(:
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חידוד המטרה לפיה פיתוח וקידום ענפי הספורט יהא בתחום הספורט  – מטרות העמותה .א

למבוגרים(. כמו כן, העממי וספורט הישגי לילדים ונוער )להבדיל מספורט הישגי 

העמותה לא תהא רשאית לייצג תאגידי ספורט אחרים ולא תתאפשר הקמת קרן מלגות. 

משרד הפנים לא מאפשר לרשות מקומית להקים ולנהל עמותה  –הטעמים לתיקונים 

 לתקנון( 1.9 -ו 1.2., 1עירונית, אלא בתנאים אלו. )סעיפים 

משרד הפנים  –למחיקה  תה. הטעםלתקנון בדבר הקמת סניפים לעמו 7נמחק סעיף  .ב

מתנה הקמת כל סניף לעמותה באישור של שר הפנים. מוצע כי העמותה תוסיף לקיים 

חוגי ספורט ואירועי ספורט בישובים השונים כפי שעושה היום ותימנע מלהקים סניפים, 

 מהלך המחייב מסכת ארוכה של התנהלות מול משרד הפנים.

הנוסח שמשרד הפנים דרש, אשר דומה לנוסח הקודם,  נכלל –תנאי קבלה ותנאי העסקה  .ג

 לתקנון(. 15רק כולל עתה גם את תנאי ההעסקה. )סעיף 

לתקנון בדבר התנאי של סך ההוצאות לגיוס תרומות. משמעות  המחיקה  16נמחק סעיף  .ד

 היא שבעניין זה יחול הדין שיחול בעניין מעת לעת.   

קונים הנ"ל, יינתן אישורו להפיכת העמותה משרד הפנים הודיע כי עם אישורכם את התי

 לעמותה עירונית. 

 

 החלטה:

סדרתה כעמותה התיקון תקנון עמותת הספורט בעמק יזרעאל לשם לאשר את 

 עירונית כמפורט לעיל.

 0 נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 :הפרדת פסולת ופינוי אשפה –המלצות ועדת הביקורת ליישום מיידי  .303

הדו"ח לא היה כלול בתכנית העבודה ולאחר פניית חבר המליאה יואל בן ברוך נבדק  : נושאאלי יהודה

הנושא. נפגשתי עם יואל בן ברוך, אסי אלייה מנהל האגף ועיינתי בהרבה מסמכים. הדו"ח הוגש לראש 

התקיים דיון מקיף ויצא  –של המועצה  ולאחר מכן הובא לדיון בועדת הביקורת 2016המועצה במרץ 

עמודים שנשלח לחברי המליאה לפני כחודשיים  100לצות לביצוע מיידי. הדו"ח המלא כולל כ מסמך המ

 מצ"ב נספח ו' – 21.08.2016העדכון נכון ליום מציג את  שלושה. אלי יהודה –

 פחים? 6,000יואל בן ברוך: הא נרכשו 

 אלי יהודה: כלי אצירה זה לא רק כלי אצירה, יש עוד דברים

אלש"ח להפרדה  700עם נציגי איכו"ס, בחודש חודשיים הקרובים אמורים להכנס כ  שגיא וייץ: ישבתי

 במקור מהמשרד להגנת הסביבה.

 אלי יהודה: גם רכישת המשאית היתה על חשבון תקציב הקול קורא.

 מה יוצא? –היא על המועצה  2016יואל בן ברוך: עלות הטמנה שהיה על הקבלן ועכשיו בשנת 

 דלה.אלי יהודה: העלות ג
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 אלי יהודה מקריא את המלצות ועדת הביקורת;

למנות עובד מאגף הכספים אשר ישמש כבקר מלווה באגף איכות הסביבה אשר, בין היתר,  .א

 –יקבע אבני הדרך לפרוייקט, יבחן את העמידה ביעדים וידווח תקופתית להנהלת המועצה 

החל את העבודה מול אגף שגיא וייץ מונה וסגן הגזבר,  – באחריות מנכ"ל וגזבר המועצה.

 איכו"ס.

לערוך נוהל מועצתי למינוי בקר מלווה, עובד מועצה בעל ידע מתאים, בכל פרוייקט בעל היקף  .ב

מהותי המבוצע באחת ממחלקות המועצה. הנוהל יקבע, בין היתר, את סמכויות הבקר לקבוע 

 באחריות מנכ"ל וגזבר המועצה. –אבני דרך לבחינת ביצועו של הפרוייקט. 

 –לבחון דרכי פעולה נוספים להגדלת היקף הפרדת הפסולת הרטובה לישובים נוספים במועצה  .ג

 באחריות הבקר המלווה שימונה ומנהל אגף איכות הסביבה. 

לרענן את נהלי בדיקת חשבונות ואישורם בכל מחלקות המועצה ובין היתר, לחדד אצל  .ד

 המנהלים את אחריותם לנאותות החשבונות.

של מכסת הפחים השבועית לפינוי המוטלת על כל צוות של המועצה להיקף שבועי לבחון הגדלה  .ה

באחריות מנכ"ל וגזבר  –פחים ובמקביל צמצום של הפחים המפונים על ידי הקבלן.  2,000של 

 .2016המועצה לביצוע עד סוף שנת 

ייב, לעגן את נוהגי המועצה באופן ביצוע מכרזים ועריכת הסכמי התקשרות בנוהל כתוב ומח .ו

 כדלקמן:

יועץ משפטי יבחן את ההיבטים המשפטיים כגון: התניות, החרגות, גמישות למועצה  .1

 וכו'.

 גזבר המועצה יבחן את ההיבטים הכספיים ומשמעותם למועצה. .2

 המנהל הרלוונטי ויועץ מקצועי יבחנו את ההיבטים המקצועיים. .3

לפעול יותר ולזרז את קבלת כספי השתתפות של המשרד לאיכות הסביבה בקול הקורא  .ז

 –ר ברכישת פחים כתומים .י.מ.זרמים וכן, כספי השתתפות של חברת ת 2-להפרדת הפסולת ל

שגיא וייץ מסר שאנו עתידים לקבל  באחריות וליווי של הבקר שימונה לאגף איכות הסביבה.

 להגנת הסביבה.אלש"ח מהמשרד  700בקרוב כ 

  

 ;)נספח ז'( אסי אליה, מנהל אגף איכו"ס מתייחס לדברי הביקורת

יש פרויקט של הפרדת פסולת אורגנית הוא אינו קשור לכתום, רק אורגני. המדינה יצאה למהלך 

מלש"ח. לבסוף המדינה לא דאגה לתחנות פסולת אורגנית ומבחינת  7.2וקיבלנו הרשאה של 

הפרויקט נגמר, והמשרד להגנת הסביבה אישרו את יתרת הכסף  –סביבה המדינה, המשרד להגנת ה

 לעוד שלוש שנים לטובת פעילות שקשורה להפרדה.

המשאית נרכשה מהכספים האלו, רכשנו פחים ירוקים שאין קשר להפרדה אורגנית, קול הקורא 

 מהיטל הטמנה ששולם בעבר.זהו כסף 

ים נבנו גם מהכסף הנ"ל )בגין הפרדת פסולת(, בניית מסתורי מיחזור שאינם מפרידים אורגני

אלש"ח. הקול קורא  100-150בקיבוצים יש פחים לפסולת אורגניים, כל ההוצאה מסתכמת בכ 



 

 ( ותשע" ב' אלול) 05.09.2016מיום מן המניין  שלאפרוטוקול ישיבת מליאה 

 - 7 - 

משלם גם את המסבירים שעוברים בבתים להדרכה בעניין הפרדת פסולת, הצגות בגנ"י, קייטנות. 

 עות הטמנת פסולת יקבלו את הכסף. השר האחרון, אבי גבאי אמר שהפרויקט נכשל, הרשויות שמונ

חוק האריזות מחייב את הרשות מתוקף היותו חוק, הכתום לא שוקל וכל העניין הוא צמצום 

 פסולת בפח הירוק.

דן תנחומא: אם היינו יודעים את תוצאות המכרז, היינו "עומדים על הרגליים האחוריות", אין 

 בכדי שישאר.שרות להוסיף לקבלן כל אחוז ממה שנקבע במכרז פא

קוב  10אסי אליה: היום, בזכות התושבים שלנו, חצי מהאשפה חוזרת. כשנכנסת משאית ויוצאת 

 לאריזות, זה היעד שאנחנו לא מטמינים.

 מלש"ח על אותה כמות פינוי אשפה. 2יואל בן ברוך: החוזה עלה לנו כ 

 אסי אליה: זה לא נכון.

 –מלש"ח  2.1על אותו חוזה. אין סיבה והיגיון לשלם  מלש"ח יותר 2.1יואל בן ברוך: שילמנו לקבלן 

מלש"ח שנותרו, לא השתנה כלום. נאמר שהפרויקט  7.2הציגו את ה  2014זו שערורייה. בפברואר 

 מלש"ח, כישלון בפן המיחזורי והניהולי. 2יזיל בשוטף של 

 מלצות?אייל בצר: הנושא נידון על ידי ועדת ביקורת ומבקר המועצה, מה אתה רוצה מהה

 יואל בן ברוך: 

 הבקר המלווה אמור להיות האחראי, לא מלווה. (1

 צריך לומר זו התפוקה של צוות עובדי הפינוי, אין מה לבחון. (2

גבי בורנשטיין: בהנהלה דנו על הנושא אבל אין טעם לזרוק מספר שאין לו אחיזה לפי הסכמי 

 העסקה.

משקלית. המטרה הצנועה היתה להם התייחסות פחים כתומים, זה לא נכון להגיד שאין  (3

 טון. 1,000, זה יביא לחיסכון של 70%לשים בפח הכתום, לדעתי אפשר 

 

ישראל ויזל: התייחסות צריכה להיות לדברים ולחזור לכותרת, התייחסות לדו"ח הביקורת. 

 חודשים שנשלחים עלינו מיילים, נגמר ומיצינו את הדיון בפרטים.

לת את דו"ח הביקורת, יש פה עירבוב של הרבה דברים, ערבוב מיקה בכר: קראתי את החומר, מקב

ובחשיבה לעתיד, צריכות להיות השוואות יותר ברורות, להתרכז בפרמטרים של אגסים ותפוחים.... 

שהיה כולו פחים ירוקים לעומת  2014של עלות הטמנה ועלות פינוי. לדעתי צריך להשוות את שנת 

 י.דו"ח חצי שנתי או שנת – 2016שנת 

הקולוסאלי ל הסוגיה הפרסונלית של אסי והתרומה שלו לכישלון מציע להעביר את כיואל בן ברוך: 

( להנהלה פלוס הריק הניהולי כי לא היה שום ניהול כלל ונתנו לו מחזורהן הכספי והן הכמותי )

הסוגיה הכבדה ל מציע להעביר את כ לעשות בתוך שלו. לא ביקרו ולא פיקחו וככה לא מתנהלים.

 הזו היא כבדה והיא כשלה להנהלה.

אייל בצר: נושא הפרדה לזרמים התחיל לפני שלוש שנים, היה ידוע שצריך להשאיר את הפסולת 

עם משאית וכד'. יש מודעות מאוד גדולה במועצה  בתוך הישובים ויהיה מסובך להוציא)האורגנית( 

להפרדה. הפחים הכתומים היו מתוך מחשבה לצימצום הפחים הירוקים. המליאה קבעה שלא 

וזה גרם בנושא מסתורי האשפה יישוב אלא באים ו"תופרים" חליפה לכל יישוב עבור המחליטים 
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. הקבלנים במקום להניף מסתוריםלשלב א', ללא בניית ה לעיכוב התהליך. לבסוף הוחלט להתקדם

כל הישובים יהיו עם פחים  2016פח ירוק, מניפים פח כתום ולא על חשבון המועצה. עד סוף שנת 

 .ויגדיל את החסכון כתומים

בשל המו"מ עם ישובים מסויימים, המאמץ הוא לסיים  2017אסי ועידו: ייתכן שזה יימשך לשנת 

 .2016עד סוף שנת 

, נעשה מאמץ לשכנע כמה שיותר תושבים עד הסוף פסולת האורגנית אינו פתורבנוסף לכך, נושא ה

להעמיד קומפוסטרים בצמוד לביתם. גם המבנה הארגוני במועצה שונה לאחר שדן תנחומא מונה 

 לגזבר המועצה ועידו דורי קיבל את האחריות על אגף איכו"ס.

 המטרה היא להפחית עלויות ולא לזהם את כדור הארץ.

 כר: האם הנתונים שביקשתי יוצגו בהנהלה?מיקה ב

 אייל בצר: חיובי, הנתונים יוצגו להנהלה.

 

 החלטה:

 ז'(-א' 297לאשר את המלצת ועדת הביקורת המפורטות לעיל )סעיף 

 0 נמנע:  0נגד:   פה אחדבעד: 

 מאושר 

 

לכישלון הכספי  את הסוגיה הפרסונלית של אסי ותרומתו מבקש להביא לדיון הנהלהיואל בן ברוך: 

 של הפרויקט והריק הניהולי שאפשר כישלון זה. (מחזורוהכמותי )

 ת ראש המועצה לא להביא לדיון את הנושא הפרסונאלי של אסיאייל בצר: הצע

 

  הצבעה:

 הצעת יואל בן ברוך

 1בעד: 

 

 הצעת אייל בצר:

 17בעד: 

 

 

 : 2014כולל דוח ביקורת משרד הפנים לשנת  2015סיכום ביקורת  .304

 :05.06.2016הצבעה לסעיף בפרוטוקול מליאה מיום 

 לא התקיימה הצבעה כנדרש. 2016יוני  05בישיבת המליאה מיום בדיון שהתקיים בנושא 

  05.06.2016דן מציג את הפרוטוקול מיום 

 

 החלטה:
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ואת דו"ח ביקורת  והמלצותיו 2015דו"ח הביקורת הפנימית לסיכום שנת לאשר את 

 .2014משרד הפנים לשנת 

 0 נמנע:  0נגד:   17בעד: 

 מאושר 

 

 החינוך גנ"י:ניהול מערכות  .305

 ;2015דצמבר  27ם בהמשך להחלטת המליאה מיו

הוועדים לא יוכלו לנהל  2016ספטמבר  01במסגרת האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים, החל מיום "

את תקציב מערכת החינוך  במערכת החינוך )פעוטונים, גנים, צהרונים( בתקציב הועד המקומי. הועדים 

ית שתוקם בישוב, בליווי של יעבירו את ניהול מערך החינוך לגיל הרך לידי עמותה או אגודה מלכ"ר

 .  "המועצה

מבקשים להוסיף שניתן יהיה לנהל את מערכת החינוך באגודה חקלאית כאשר האגודה תתחייב בכתב 

 שהניהול הוא ללא כוונת רווח ויתנהל כמשק סגור.

 

 החלטה:

 2016ספטמבר  01במסגרת האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים, החל מיום 

נהל את תקציב מערכת החינוך  במערכת החינוך )פעוטונים, גנים, הוועדים לא יוכלו ל

צהרונים( בתקציב הועד המקומי. הועדים יעבירו את ניהול מערך החינוך לגיל הרך 

 לידי עמותה או אגודה מלכ"רית שתוקם בישוב, בליווי של המועצה.  

בכתב ניתן יהיה לנהל את מערכת החינוך באגודה חקלאית כאשר האגודה תתחייב 

 שהניהול הוא ללא כוונת רווח ויתנהל כמשק סגור.

 

 0 נמנע:  0נגד:   פה אחדבעד: 

 מאושר 

 

 

 , חשבון רשות וחשבון הורים:הרדוףיסודי וולדורף ס שינוי מורשה חתימה בי" .306

 חשבון רשות:

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

 665719ן גיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבוהתא

 .המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק

 )במקום אורית צור( 54016639ז .ת –מנהל בי"ס  -עברי אורי  .1

 28000750ז .ת -  ת ביה"ס מזכיר - שרון גולני  .2

 )נוסף( 979037653ז .ת  -מנהלן ביה"ס   -אורי סלע  .3

של מנהלת בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף  -חתימותיהם של שניםהחתימה: הרכב 

  .חותמת  בית הספר "יסודי וולדורף הרדוף"
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 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1החתימה הנזכרים בסעיף 

   ערוצי שירות :                                                     תחומי פעילות:

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

   פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                          עו"ש מט"י

                    מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                              פיקדונות בשקלים

            סרים""תיק ממ                                           מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                           

 חשבון הורים:

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

ן ולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבואת התאגיד ולפעול בכל העסקים ופע

 .המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק 665700

 )במקום אורית צור( 54016639ז .ת –מנהל בי"ס  -עברי אורי  .1

 28000750ז .ת -  ת ביה"ס מזכיר - שרון גולני  .2

 22192504ז .ת  –נציג הורים  –עקביא רועי  .3

 )נוסף( 037653979ז .ת  -ס מנהלן ביה"  -אורי סלע  .4

של מנהלת בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף  -חתימותיהם של שניםהחתימה: הרכב 

  .חותמת  בית הספר "יסודי וולדורף הרדוף"

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1נזכרים בסעיף החתימה ה

 

   ערוצי שירות :                                                     תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(                            )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

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                            

 
 החלטה:

הרדוף, חשבון רשות וחשבון וולדורף שינוי מורשה חתימה בבי"ס יסודי לאשר את 

 כמפורט לעיל. הורים

 0 נמנע:  0נגד:   15בעד: 

 מאושר 
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 תב"רים: .307

 בנספח ח'.דן תנחומא וליאת מלכה מציגים את התב"רים המפורטים 

 

 החלטה:

 התב"רים בנספח ח'.לאשר את 

 0 נמנע:  0נגד:   פה אחדבעד: 

 מאושר 

 

 

 משרה( לעבודה נוספת: %100בקשת עובד ) .302

משרה לקבל אישור  100%דן תנחומא מציג את עיקרי הדברים לפיהם נדרש עובד מועצה בהיקף 

 לעבודה נוספת שאין בה ניגוד עיניינים ואינה על שעות עבודה במועצה.

במועצה  העבודה נוספת ללא הקטנת היקף משרת האת אישור המליאה לאפשר ל תמבקש נ.ג תהעובד

 (. הוצגו הנתונים של העבודה הנוספת ונמסר כי אין ניגוד עניינים בין שתי העבודות.100%)

 

 החלטה:

 .נ.ג על פי הנתונים שהוצגו תר עבודה נוספת )מחוץ למועצה( לעובדלאש

 0 נמנע:  0נגד:   16בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

__________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


