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 (תשע"ה סיון' זכ) יוני 41מיום  41פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 

 

 נוכחים:

 אבנר כרמון יריב בן עזר גתית רינות שמעון סויסה עידו דורי אייל בצר

 אפי קידרון יוחאי פורת זיו ורהפטיג דניאל קורבולי דורון מור יואל בן ברוך

 חגית אבנרי וןאיתי אדמ טלי זייד טניה בונצ'וק משה לפידות יאיר כץ

 ישראל ויזל גבי בורנשטיין יוסי גת גלעד דקל שי יזרעאלי מיכאל ראטה

    עדנאן עבד אל חלים חיים יזרעאלי מיקה בכר
 

 

 חסרים, הודיעו:

 מרדכי הייזלר אופיר שדמי משה ציפורי צפריר ביכלר חנה פרידמן דניאל די קסטרו

    שאול פינקרפלד עומר נוביץ לימור ירון
 

 

 חסרים, לא הודיעו:

 אלי בן סימון ורד מרקיאר טוניה ליפשיץ טאהא סוואעד רן יפעה עמי יעקובסון

      
 

דובי וינגרטן, מורן , מירי שריג, ליאת מלכה, אברהם ברקן, יעל נורקיןעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 , ויקי ליטביננקוירנ

 

 

 

 :על סדר היום

 הצגת פעילות מוקד המועצה .1

 וטוקול קודםאישור פר .2

 הצגת תאגידים עירוניים  .3

 החברה הכלכלית 

 יובלי העמק 

 יזרעאל עפולה 

  2000שגיא 

 עמותת התיירות 

 אופק לתעסוקה 

 , כספי הוריםעדכון מס' חשבון -בי"ס מרחבים כפר יהושע  .4

 )כספי הורים( עמקים תבורבי"ס בנק פתיחת חשבון  .5

 חבר/ה בחירת  –הנהלה  .6

 תב"רים .7

 שונות .8
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 מירון ז"ל מעמינפרדים 

1955-2015 

 ועוד.ת המועצה, ביישוב ו, פעיל בועד2013מדצמבר במליאת המועצה  דברתנציג 

 ודיבר על פועלו את עמי אייל בצר הספיד

 !יהי זכרו ברוך

 

 

 

 :2015 מאי 17אישור פרוטוקול קודם מיום  .149

 

 החלטה:

 2015 מאי 17מיום  13לאשר את פרוטוקול מספר 

 0 -נמנע  0 -נגד  27 -בעד 

 מאושר 

 

 

 הצגת מוקד המועצה: .150

 מנהלת מוקד המועצה מציגה את פעילות המוקד. –קרן שחר 

חברי המליאה ממליצים למועצה לפרסם את פעילות המוקד ושירותיו לתושב, בעיקר בישובים 

 הקהילתיים.

דן תנחומא: המוקדניות הועברו להעסקה במועצה ובכך הוזלנו את הוצאות השכר שהיו באמצעות 

 רת כ"א.חב

 )לא כולל עבודה שוטפת( 700ל  500מספר הפניות בחודש נע בין 

 

 

 הצגת תאגידים עירוניים: .151

 של הגופים כדלקמן; 2014לשנת דיווחים כספיים ודיווחים שוטפים מוצגים 

  נספח א' מצ"ב –יובלי העמק 

  נספח ב' מצ"ב –עמותת התיירות 

  נספח ג' מצ"ב –חברה כלכלית 

  נספח ד' מצ"ב – 2000שגיא 

  נספח ה' מצ"ב –יזרעאל עפולה 

  נספח ו'מצ"ב  –אופק לתעסוקה 

 ניתנו הסברים ופירוט הקשורים לתאגידים העירוניים והתקיים דיון בעניינם.

  הקרובות מליאההישיבת אחת מתוזמן ל –ליאת ויסבוך, מנכ"לית עמותת אופק לתעסוקה 
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 ון כספי הורים:עדכון מס' חשב –בי"ס מרחבים כפר יהושע  .152

 מבקשים לאשר שוב עקב טעות סופר במס' חשבון בנק כספי הורים בי"ס מרחבים כפר יהושע.

 

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

ה בחשבון לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימ

 .הפועלים סניף מגדל העמקהמנוהל בבנק עבור כספי הורים   649063

 58273947ז .ת מנהלת בי"ס - מרים איציק 

 56774151ז .ת מזכירה  - נעמי אברמוביץ 

  (גיא ישראלי)במקום  32096588ת.ז  -נציגת הורים -רונית זהבי 

 "ס מנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חותמת  בי הרכב החתימות:

 :תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים 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

                     פיקדונות בשקלים

  מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס        "תיק ממסרים"

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון                                                         

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                 

 
 

 

 

 החלטה:

, כולל כל , בי"ס מרחבים כפר יהושע649063לאשר את עדכון מס' חשבון הורים 

 כמפורט לעיל. התנאים הנלווים ומורשי החתימה,

 0 -נמנע  0 -נגד  26 -בעד 

 מאושר 
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 ור, פתיחת חשבון כספי הורים:בי"ס עמקים תב .153
 

ן -לפתוח חמבקשים  חשבונות בי"ס עמקים תבור היו משותפים, בתהליך הסדרה מול כל בתי הספר

ולהתחייב עבור כספי הורים בי"ס עמקים תבור  בסניף מגדל העמק הבנק(-בבנק הפועלים בע"מ )להלן

 -כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים בבנק שנוסחה מצ"ב )להלן

 טופס פתיחת חשבון(.

 

 :מינוי מורשי חתימה

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

לפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה י הבנק, לייצג את התאגיד ול ידהמסמכים שידרשו ע

 )עבור כספי  הורים(  -שם החשבון יקרא: בי"ס  עמקים תבור ,  להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

  56530173מנהל בי"ס, ת.ז.  –דודו גורן 

  24040883מינהלן בי"ס, ת.ז.  –צחי אייזנר 

  068675917נציג הורים, ת.ז.  –דוד אלמוג 

 

 מנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חותמת  בי"ס  ות:הרכב החתימ

 

 :תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

    :ערוצי שירות                 תחומי פעילות:

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

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים     עו"ש מט"י

                     פיקדונות בשקלים

  מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס        "תיק ממסרים"

         ידע ופעולותמ -פועלים בטלפון                                                         

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 החלטה

, כולל כל התנאים הנלווים חשבון כספי הורים, בי"ס עמקים תבורלאשר פתיחת 

 כמפורט לעיל. ומורשי החתימה,

 0 -נמנע  0 -נגד  23 -בעד 

 מאושר 
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 בחירת חבר/ה הנהלה: .154

 שלומית שיחור חברת הנהלה ומליאה סיימה את תפקידה בשל בחירתה ליו"ר ועד מקומי בתמרת.

 גיתית רינות מונתה כנציגת תמרת במליאת המועצה ומבקשת להבחר גם להנהלת המועצה.

 הועברה בקשה נוספת של חיים יזרעאלי להבחר להנהלת המועצה.

 נשים בהנהלה. של ייצוגלשמור על יחס הלבחור בגתית רינות על מנת ה ההנהלה ממליצ

 גתית רינות וחיים יזרעאלי מציגים את עצמם בפני חברי המליאה.

אייל בצר: חברי המליאה נבחרים בישובים על מנת לייצג את כלל הציבור במועצה הם אינם נבחרים 

 לייצג את הישוב ממנו הם באים.

לבחירת הנהלת המועצה, אנו ממליצים שיהיה ייצוג לכלל סוגי הישובים הג אולם יש נואין כללים 

 ולשמור על הייצוג הנשי. )מושב, קיבוץ, קהילתי(

 

 הצבעה:

 גתית רינות 

 0 -נמנע  0 -נגד  18 -בעד 

 

 חיים יזרעאלי

 0 -נמנע  0 -נגד  7 -בעד 

 

 

 החלטה:

 לאשר את גתית רינות כחברה בהנהלת המועצה

 מאושר 

 

 

 

 

 תב"רים: .155

 'זנספח  –דן תנחומא מציג את רשימת התב"רים 

 

 החלטה:

 '.זלאשר את התב"רים בנספח 

 0 -נמנע  0 -נגד  24 -בעד 

 מאושר 
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 :דיווחים בלבד – שונות .156

 ביר אל מכסור:

שפועלת זמן רב, הישובים הרלוונטיים )אלון הגליל וחנתון היו מעורבים  הוקמה ועדת חקירה לגבולות 

 בועדת גבולות במועצה. הנושא הוצג בהרחבה . ך(בתהלי

 לביר אל מכסור תחילתו של התהליך היתה במסגרת תוכנית מתאר שאושרה 

 משרד השיכון קידם את תכנית המיתאר. המועצה, הישובים ויזרעאלים הגישו התנגדויות

 מה שהועבר לתחום השיפוט של ביר אל מכסור היה מתוך התוכנית שאושרה.

 

 

 ניין שדה התעופה:ועדה בע

 מבקש לדעת מה קורה עם עבודת הועדה?!זיו ורהפטיג 

, הוחלט שהועדה תציג את עבודתה בפני המליאה כחצי שנה 2014הועדה הוקמה בדצמבר עידו דורי: 

 לאחר תחילת עבודתה.

ינת התקיימו דין ודברים ארוך בין מדינת ישראל לחיל האוויר, נכון להיום חיל האוויר נתן הסכמה לבח

 )רמ"ד(. 1שיתוף פעולה אזרחי וצבאי בכנף 

 משרד הביטחון בחר חברה אמריקאית לבחון את הדברים, טרם נחתם הסכם תחילת עבודה. 

 החברה האמריקאית מעריכה את בחינת הדברים לתקופה של שנה מתחילת עבודתה.

דרך מול החברה בפגישה של המועצה עם מנכ"ל רת"א, המועצה המליצה להציג את עמדתה בתחילת ה

 האמריקאית.

 .2015יולי  14נקבעה ליום , ישיבה של הועדה במועצה שהוצגו לעיללאור כל הנתונים 

 

 

 כדורסל:

 מול ראשון לציון נערות עמק יזרעאל מקום שני בגמר אליפות המדינה

  זכו באליפות המדינה מול מכבי תל אביב  נערים לאומית

 מול מכבי רעננה המדינה מקום שני בגמר אליפות נוער לאומית 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  המועצהוגזבר מנכ"ל 


