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 דיווחים אייל בצר:

 המועצה משתתפת בצער המשפחות:

 אמא של חבר המליאה משה ציפורי1  –ממושב בית שערים ז"ל  ליובה ציפורי# 

עמותה לקידום המחול, המוסיקה גדעון שימש כחבר וי"ור  –מקיבוץ רמ"ד ז"ל  גדעון הרמלין# 

 1בשנים האחרונות והאמנויות בעמק יזרעאל

 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות שנפטר לאחר מאבק במחלה קשה1 –"ל ז יצחק ישועה )שייע(# 

 

 

 מחירי קרקעות –עדיפות לאומית 

מחירי קרקעות בישיבת  –לדיון והחלטה נושא עדיפות לאומית  הובא 1.11נובמבר  7.ביום רביעי 

גדלת שובים והרבות לעדכון רשימות שמות היי עלההמועצה פ 1)ר1מ1י( מקרקעי ישראל רשותמועצת 

פתח את הדיון וקבע שאין אפשרות לשנות דבר רשות מקרקעי ישראל היוע"מ של  ההנחות בקרקע1

 המועצה נכללת באזור עדיפות לאומית ב'1 מההצעה מאחר שאנו בתקופת בחירות1

תמיר  -1מ1י רהל מחוז צפון הועבר לבקשת המועצה לבדיקה של מנ –סעיף ההנחה בעניין הצימרים 

 מלא1 51%ועצה עומדת בהנחה של ברקין, נראה שהמ

מנהל מחוז צפון  -נובמבר יתקיים יום עיון במפעלי העמק בהשתתפות תמיר ברקין  13ביום שלישי 

 בנושא פל"ח )פעילות לא חקלאית( במושבים, הציבור מוזמן1ר1מ1י 

 

 

  "פלגי מים":

 –ר למועצה סכום של כ אין למועצה מניות )שותפות( ב"פלגי מים"1 הועב 1.11נובמבר  1.החל מיום 

-1.11מניות, הכסף מיועד לתקציב הפיתוח )נרשם במסגרת תקציב הפיתוח מלש"ח בגין מכירת ה .3185

1.131) 

 

 

 :חלף היטלי השבחה –)רשות מקרקעי ישראל( 1מ1י ר

מלש"ח בארבע שנים  81.5המשפט מול המינהל בנושא חלף היטלי השבחה הסתיים; המועצה תקבל כ 

 –בכל שנה(, אייל בצר ודני עייק יחתמו על הסכם הפשרה1 הסכום מיועד לתקציב הפיתוח מלש"ח  .11)

 ואילך1 1.11-13לשנת  מופיע בתקציבי הפיתוח

 

 

 בנייה חדשה בקיבוצים:

 בשיווק פנימי1 –את הבנייה בקיבוצים )לא בהרחבות( לחלוטין רשות מקרקעי ישראל עצרו 

 ת המועצה בנושא1את התערבות ובדיקחברי המליאה מבקשים 
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 1.13ארנונה  3331

דני עייק הסביר כי נכון למועד ישיבת ההנהלה טרם התקבלו אישורים חריגים מהשרים לבקשות 

   1.111שהוגשו על ידי המועצה ועל ידי חלק מן הועדים המקומיים, לשינויים בצו ארנונה לשנת 

 ;1.13צו הארנונה לשנת עו"ד יעל נורקין מציגה את 

 ת אישור חריג מהשרים כמפורט להלן:מבקשהמועצה 

, 7%להעלאת תעריף לסיווג "תעשייה" בשיעור של  1.11המועצה חוזרת על בקשתה לשנת  1א

ג', ככל וזו לא תתקבל או לא תתקבל במלואה, וכן מבקשת העלאה נוספת -באזורים א', ב' ו

 ח'1-באזורים א', ב', ג' ו 3%בשיעור של 

בכל הסיווגים  3% -להעלאה רוחבית של שיעור הארנונה ב 1.11המועצה חוזרת על בקשתה לשנת  1ב

ג' פרט לסיווגים: מגורים, בנק ותעשייה, בכל הסיווגים באזור ה' פרט לסיווג: -באזורים א', ב' ו

(, ככל וזו לא 1.11 -ח' פרט לסיווגים: מגורים ובנק )התבקש ב-בנק, ובכל הסיווגים באזורים ז' ו

 1תתקבל או לא תתקבל במלואה

' של צו המסים של המועצה לאזור א' של גמאזור   העברת מוסדות אקדמאיים ללימודים גבוהים 1ג

 1(1.11 -)התבקש ב צו המסים של המועצה

העלאת תעריפי הארנונה באזור ב' ובאזור ג' בצו המסים של המועצה, במקרים בהם תעריף  1ד

י הקבוע בתקנות, כך הארנונה המצרפי שגובים המועצה והועד המקומי נמוך מהתעריף המזער

 (1  1.11 -שבגין נכס כאמור ישולם התעריף המזערי הקבוע בתקנות ולא פחות ממנו )התבקש ב

 הוספת תתי סיווגים חדשים בכל האזורים בצו המסים:  1ה

"לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית המותקנים על גבי גגות, למעט קולטי שמש  11

 לחימום מים לשימוש ביתי":

 למ"ר₪1  1141 –דונם  .1בשטח עד  1א

 למ"ר₪1  11.5 –דונם  .1בשטח שמעל  1ב

 למ"ר₪1  .611"קרקע תפוסה ללוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית", בתעריף  11

ביטול אזור ד' בצו המסים, והעברת הנכסים הכלולים בו, קרי כל השטחים המשמשים לצורכי  1ו

וספת סיווג חדש של "מסלול הסעה צבא וביטחון, שטחי מחנות צבא, לאזור א' בצו הארנונה, וה

)התעריף הקיים באזור  ש"ח למ"ר, באזור א' 1175ו/או המראה ו/או נחיתה למטוסים, בתעריף של 

 1העלאה רוחבית( 3%בתוספת  1.13ד' בשנת 

במידה ולא תתקבל בקשת המועצה לבטל את אזור ד' ולהעביר את לחילופין,  1ז

ת את הסיווגים הקבועים באזור ד' , הוחלט לשנוהנכסים הכלולים בו לאזור א'

 כדלקמן:

בכל הסיווגים באזור ד' כולל  3% -ה רוחבית של שיעור הארנונה בהעלא 11

, ופרט לסיווגים מגורים ובנק1  הסיווגים המפורטים להלן

 למ"ר; ₪ 41176למ"ר לתעריף של  ₪ 38115מגורים: להעלות מתעריף של  11

למ"ר לתעריף של  ₪ .7418משרדים ו/או שירותים:להוריד מתעריף של  31

 למ"ר; ₪ 68114

 למ"ר;  ₪ 53163למ"ר לתעריף של  ₪ 5.164סדנא: להעלות מתעריף של  41
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 למ"ר; ₪ 41197למ"ר לתעריף של  ₪ 5.164מחסן: להפחית מתעריף של  51

 ₪ 51191למ"ר לתעריף של  ₪ 36193כל בניין אחר: להעלות מתעריף של  61

 למ"ר;

למ"ר  ₪ 6139ת מתעריף של קרקע תפוסה לצורך מסילת ברזל: להפחי 71

 למ"ר; ₪ 5196לתעריף של 

למ"ר לתעריף של  ₪ 6139כל קרקע תפוסה אחרת: להפחית מתעריף של  81

 למ"ר; ₪ 5196

, כמקשה אחתאת בקשת המועצה לשינוי התעריפים באזור ד' יש לראות  91

במידה והשרים הנכבדים יחליטו שלא לאשר את אחד השינויים המפורטים 

 את בקשת המועצה לעניין זה כמבוטלת1 לעיל, יש לראות 

במידה והשרים יאשרו את בקשת המועצה להעלאה רוחבית של ארנונה  1.1

יועלו גם התעריפים המוזכרים  111כאמור בסעיף  3%בשיעור  לעיל, 

 בשיעור זה1 713-718בסעיפים 

התקבל אישור חריג  1.11לעיל יתבטלו במידה ובשנת  7-ו 6בקשות המועצה בסעיפים  1ח

 ן1בגינ

למ"ר( אינו ₪  8 -: התעריף הקיים בצו )כבריכות שחייה מסחריות באזור א' ובאזור ח' 1ט

חוקי מכיוון שהוא נמוך מהתעריף המזערי הקבוע בחוק1 הוא אף נמוך מהתעריפים 

הקבועים באזור ב' ובאזור ג', דבר המעלה חשש לטענות אפליה1 הוחלט להציע להעלות 

 ו התעריף המזערי הקבוע בחוק לסיווג של שירותים1למ"ר שהינ₪  611.8 -את התעריף ל

 : מט"ש 1י

סיווג יז' באזור א', סיווג טז באזור ב', סיווג טז באזור ג', סיווג יד באזור ה',  11

סיווג טו באזור ז', סיווג טו באזור ח', ישתנו כך שבמקום: "מאגר מים פתוח, 

למאגר  לרבות בריכת שיקוע ובריכת ביוב, לרבות הקרקע התפוסה מסביב

המוחזקת על ידי מחזיק המאגר לצורכי המאגר", יכתב: "קרקע תפוסה לצרכי 

מאגר מים פתוח, בריכת שיקוע, בריכת ביוב ו/או מט"ש, לרבות הקרקע 

התפוסה מסביב למאגר המוחזקת על ידי מחזיק המאגר לצורכי המאגר"1 

ג' -אזור ב' ו, ב133. -למ"ר )תעריפים קודמים: באזור א' ₪  1 -התעריף יועלה ל

 (136.ח' -, אזור ז' ו137. -באזור ה' 111. -

לכל האזורים בצו יתווסף סיווג של "מבנה המשמש מכון טיהור שפכים ו/או  11

למ"ר )תעריף המינימום ₪  11163בריכת שיקוע ו/או בריכת ביוב" בתעריף 

 לתעשיה(1 

, אלונים, הוחלט להעביר את הועדים המקומיים אלוני אבא, הושעיה, בית שערים 1יא

הרדוף, מאזור ב' של צו המסים של המועצה לאזור ג' של צו המסים של המועצה1 

 העברת הישוב חנתון מאזור ב' של צו המסים לאזור א' לצו המסים1 

זו שלובה בהחלטת הועד המקומי הרלוונטי להפחית ארנונה המוטלת  1יב החלטה 

את בקשת המועצה מטעמו על נכס מסוג מגורים1 כך שבמידה והשרים לא יאשרו 

ג' לצו המסים של המועצה, תבוטל בקשת  להעברת הועד המקומי מאזור ב' לאזור 

הועד המקומי להפחתת ארנונה, ובמידה והשרים לא יאשרו את הפחתת הארנונה 
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המוטלת מטעם הועד המקומי על נכס מסוג מגורים, תבוטל בקשת המועצה 

 סים של המועצה1להעברת הועד המקומי מאזור ב' לאזור ג' לצו המ

 

  %1.113, בהתאם לשיעור העדכון העומד על סך של 1.13התעריפים מותאמים לשנת 

 

 

 החלטה

, ובכלל זה את השינויים החריגים המפורטים 1.13לאשר את צו הארנונה לשנת 

ולהסמיך את ראש המועצה וגזבר המועצה לפנות לשר הפנים ולשר האוצר בבקשה 

, כולל השינויים החריגים 1.13ו הארנונה לשנת צ לקבלת אישור חריג, בהתאם1

 1 (א'נספח צ"ב מ)המובקשים 

 

 . –נמנע  . -נגד  19 -בעד 

 

 מאושר 

 

 

 אישור פרוטוקול קודם 3331

 91.911.11.פרוטוקול מליאה מיום אישור 

 
 החלטה

 

 91.911.11.לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 

 . -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

   

 מאושר 
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 1.13לשנת  מיכות אישור תבחיניםת 3331

 ;, חוות דעת יועצת משפטית בעניין התבחינים הוצגה לחברי המליאהדן תנחומא מציג את התבחינים

המועצה תעניק תמיכות למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא  1א

 כוונת רווח, המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה1

סוגי הפעילות הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות  אלו הן 1ב

 :1.13ציבור העוסקים בהן, בשנת 

 תרבות ואומנות; 11

 היסטוריה והנצחה )מוזיאונים(; 11

 ספורט; 31

 בריאות ורווחה; 41

 חינוך; 51

 צרכי דת; 61

 גיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמורות לעיל1 71

למוסדות הציבור הפועלים בגדר המטרות לעיל יקבע בהתאם להיקף  גובה התמיכה 1ג

פעילותו של מוסד הציבור, סוג השירותים הניתנים על ידו ומידת התועלת המופקת 

 כתוצאה מפעילותו ביחס לצרכים של כלל תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל1

ם( אחוזים מעלות הפעילות שישי) .6תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על  1ד

הנתמכת בכל מקרה, סך התמיכה מאת המועצה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד 

 הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה1

המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבור, קיומן של  1ה

 מגורמיםתמיכות ו/או הקצבות בכסף ו/או בשווה כסף אשר מוסד הציבור מקבלו 

אחרים כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או מוסדות ציבור אחרים, בעבור 

 הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה מהמועצה1

המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבורי את ההוצאות  1ו

לשכר של מוסד הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור 

פועלים שלא למטרת רווח, וזאת לרבות על דרך הפחתת שיעור התמיכה דומים ה

 בהתחשב בשיעור החריגה בשכר, ככל שתמצא1

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הועדה את כל נסיבותיו של העניין  1ז

 תוך יישום שוויוני, אחיד, סביר וענייני של אמות המידה1

שנים(, אלא אם מדובר במקרה  1ת שנתיים )התמיכה תינתן לגופים הפועלים לפחו 1ח

 חריג, מנימוקים שירשמו1

 התמיכות ינתנו רק לגופים ציבוריים העומדים בכללי משרד הפנים לנושא זה1 1ט

 

  אוקטובר והחליטה להמליץ למליאה לאשר את התבחינים1 13ועדת תמיכות התכנסה ביום 
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 החלטה

 כפי שמוצגים לעיל לאשר את התבחינים

 
 

 . -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 הסדרת עמותת אופק לעולה כעמותה עירונית  3331

 'במצ"ב נספח  –מנהלת מעברים בעמק מציגה את הפעילות  –ליאת וייסבוך 

 ;עו"ד יעל נורקין מציגה את הנושא

המועצה מבקשת להסדיר את פעולת עמותת אופק לתעסוקה מעברים בעמק כעמותה עירונית 

ש רשויות מקומיות: מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית מגידו בה חברות שלו

 ומועצה אזורית זבולון1

המועצה מבקשת שהעמותה תשמש כמרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרי עבור תושבי 

 המועצות האזוריות וציבור המעסיקים בתחומן1

קצועי לדורשי העמותה מיועדת לתת קשת רחבה של שירותים תוך מתן יחס אישי ומענה מ

העבודה, תוך העצמת יכולתם של הקהילות והיישובים, ככלי למינוף התעסוקה באזור1 

העמותה תמקד את פעילותה בחיזוק העבודה הקהילתית במגזר הכפרי מתוך אמונה בקשר 

 ההדדי בין חיזוק התעסוקה לחיזוק החוסן הקהילתי1

ה וכן הוצגו חוות דעת יועץ הוצגה התוכנית האסטרטגית שהוכנה לעמות מליאהלחברי ה

 11' ג+  1'גמצ"ב נספח  –של גזבר המועצה ושל מנכ"ל המועצה משפטי וחוות דעת 

  אלש"ח )מופיע בתקציב(1 ..1-.18ח, השתתפות המועצה מלש" 115תקציב העמותה הינו 

 

 החלטה

 לאשר את:

 עמק1עאל לעמותת אופק לתעסוקה מעברים בהצטרפות מ1א1 עמק יזר 1א

 לפרוטוקול1 3' גכנספח העמותה על פי  הנוסח המצ"ב  תיקון תקנון 1ב

 

 . -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

   

 מאושר 
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 החלטה

 בעמותה, ה"ה: הדירקטוריםלאשר את 

 ( נבחר ציבוראייל בצר) 

 ( נבחרת ציבורחנה פרידמן ) 

 ( עובד ציבוראתי גפן) 

  (ציבוראברהם ברקן )עובד 

 (הדס דוידסון )נציגת ציבור 

 

 דן תנחומא פנה למזכירי היישובים לקבלת המלצות  –ג ציבור נוסף נדרש נצי– 

 1.111נובמבר  18יובא לישיבת ההנהלה ביום 

 

 1 -נמנע  . -נגד  .1 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 האצלת סמכויות לועדים המקומיים: 3331

 1'דמצ"ב נספח  – 1עבור מודל תפעול  ליאת מלכה מציגה את פירוט סעיפי האצלת סמכויות

 

 לועדים מאחר ואין  סעיף כבישים ומדרכותסעיפים כגון לקיים דיון על  יםמבקש ליאהחברי המ

 1לטפל בנושא את היכולת הכלכליתהמקומיים 

  נובמבר ושנה, לקראת שנת התקציב אייל בצר: הרשות חייבת לאשר את האצלת הסמכות בכל שנה

יבו ועל פי מסגרת כל ועד מקומי פועל במסגרת הסמכויות שהואצלו לו, על פי תקצ הבאה1

הכנסותיו1 ישנו דיאלוג תמידי בין המועצה לבין ועד מקומי בעניין ביצוע הסמכויות, והמועצה 

קשובה ליכולת של ועד המקומי לבצע פעילות כזו או אחרת1 ועד מקומי שאינו יכול לבצע פעילות 

 מועצות בעניין1 שהואצלה אליו רשאי להודיע על כך למועצה והמועצה תפעל בהתאם להוראות צו ה

 

 החלטה

אחוזת ברק, אלון הגליל, אלוני אבא, לאשר את האצלת הסמכויות לועדים המקומיים 

אלונים, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, גזית, גניגר, 

דברת, הושעיה, היוגב, הסוללים, הרדוף, חנתון, יפעת, כפר ברוך, כפר החורש, כפר 

מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, נהלל, עדי, עין דור, ציפורי, רמת דוד,  יהושע, מזרע,

  1'דבנספח כמפורט שדה יעקב, שמשית, שריד, תל עדשים, תמרת 

 

 3 -נמנע  1 -נגד  13 -בעד 

 מאושר 
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 צווי ארנונה ועדים מקומיים 3331

ידי הועד  את צו הארנונה מאושר על להעביר למועצהנדרשים  שטרם עשו כן, הוועדים המקומיים

חשבת ועדים  –ליאת מלכה 1 לאחר בדיקת הצוות המקצועי של המועצה 1.13המקומי לשנת הכספים 

היישובים הוועדים המקומיים המפורטים בהחלטה וכן מציגה צווי המיסים של  מקומיים, מציגה את

 '1הבנספח מפורטם בלה ובה פירוט תעריפי הארנונה למגורים, ומודלים של תפעול, כ

 

 טההחל

, בית לחם אלוני אבא, אלוניםלאשר את צווי הארנונה לישובים לועדים המקומיים: 

, גבעת אלה, גבת, דברת, הושעיה, היוגב, הסוללים, כפר בית שעריםהגלילית, בית זייד, 

גדעון, כפר יהושע, מנשיה זבדה, קיבוץ מרחביה, סוועאד חמיירה, עין דור, ציפורי, 

 לעסקים(, תל עדשים, תמרת1*שמשית )ללא אישור למבנים 

  כולל מעבר לאזור ארנונה ג'1 -אלוני אבא, אלונים, בית שערים, הושעיה 

  שמשית: צו המיסים מאושר ללא בקשת היישוב להטלה ראשונית לארנונה*

למשרדים ולמבנים המשמשים לצרכי תקשורת מאחר שהדבר מנוגד לכללי 

 משרד הפנים1 

 

 . -נמנע  1 -נגד  11 -בעד 

 ושרמא 

 

 

 ועדות ביקורת אלוני אבא 3391

 מצטרף לחברים שאושרו; מור ירמיהו, רחל דוידוביץ ריקנטי1 ,1.693414ת1ז1 בני שרף  

 1.111יוני  13כולם עומדים בתנאי הסף עפ"י החלטת מליאה מיום 

 

 החלטה

 לאשר את חברי ועדת הביקורת אלוני אבא1

 

 1 -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

 מאושר 
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 ת אישור משרו 33.1

 שכר בכירים %.4משרה,  %.6 מנהל מחלקת ספורט -ארז ביטמן  1א

העסקתה כפופה למימון  –שכר בכירים  35%משרה,  %.5 מנהלת רשות מקדמת בריאות -חן זרצקי 1ב

הפרויקט על ידי המשרדים שבאחריותם הפרויקט )משרד החינוך, משרד התרבות והספורט, משרד 

 הבריאות(1

 

 החלטה

 לאשר: 

 שכר בכירים1 %.3משרה,  %.3פורט מנהל מחלקת הס 1א

העסקה עד לגמר  –שכר בכירים  33%משרה,  %.3מנהל רשות מקדמת בריאות  1ב

 המימון1

 

 1 -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

  בנק הפעלים - 3.3393אישרור חשבון  3311

ל  717בנק הפועלים סניף עפולה עבר למשכנו החדש ובשל איחוד יחידות נוספות הוחלף מספר הסניף מ

 נוסח מלא שמליאת המועצה נדרשת לאשר1 'ונספח מצ"ב  –1 417

 

 החלטה

 '1ובנספח  3.3393לחשבון ההחלטות המפורטות לאשר את 

 

 . –נמנע  . -נגד  11 -בעד 

 

 מאושר 

 

 

 אישור מורשי חתימה בתי ספר נתיב הושעיה, מרחבים כפר יהושע, וולדורף הרדוף  3311

 פר נדרש לאשר את מורשי החתימה1הס בכל תחילת שנת הלימודים בבתי

 

 
 בנק הפועלים מגדל העמק

    

      

 
 הושעיה -בי"ס נתיב 

    

 
 נציג הורים החלפת מורשה חתימה:

   

  
 מס' סניף סניף בנק חשבון מספר

 

 
 728 מגדל העמק 638274 חשבון כספי מועצה:
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 ולומוןהושעיה במקום אוריאל ס  31419177 1ז1תתמי נויזיק 

      

      

 
 הרכב חתימות :

    

 
 מנהל בי"ס+ אחד משני מורשי החתימה הנוספים+ חותמת בי"ס

      

 
 להלן  מורשי החתימה לאחר השינוי:

   

 
 19.16184 1ז1ת –מנהל בי"ס  -1 אריאל שלומוביץ1

  

 
 683774.7 1ז1ת –1 סימי שרעבי מזכירת בי"ס 1

  

 
 31419177 1ז1תת ועד הורים נציג -1תמי נויזיק 3

  

      

 בי"ס מרחבים כפר יהושע       
   

 
 נציג הורים החלפת מורשה חתימה:

   

  
 חשבון מספר

סניף 
 מס' סניף בנק

 

 
 649063 חשבון כספי מועצה:

מגדל 
 728 העמק

 

      

 
 עודד הלוי ת1ז1 .5869764. במקום רונן בן ארי

      

 
 הרכב חתימות :

    

 
 מנהל בי"ס+ אחד משני מורשי החתימה הנוספים+ חותמת בי"ס

      

 
 להלן  מורשי החתימה לאחר השינוי:

   

 
 58173947. -מנהלת בי"ס  -1מרים איציק 1

  

 
 56774151. -מזכירת בי"ס  -1נעמי אברמוביץ 1

  

 
 .5866764.יו"ר ועד הורים  -1 עודד הלוי 3

  

      

 לדורף הרדוף בי"ס וו       
          

 חשבון מספר  
סניף 

  מס' סניף בנק

 575833 חשבון כספי מועצה: 
מגדל 
  728 העמק

      

 במקום עברי אורי 57115774 1ז1אורית צור ת 

      

 
 הרכב חתימות נדרש:

    

 
 שתי  חתימות  אחת מקבוצה א' ואחת מקבוצה ב'+ חותמת בית הספר 

      

 
 מנהל בית ספר עקב יציאה לשנת שבתון ורשה חתימה:החלפת מ

 קבוצה א': 

 
 57115774 1זת1 –מנהלת בי"ס  -אורית צור  

 
 56.41.64. 1זת1 –מנהל בי"ס  -איליאב ניר 
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 :קבוצה ב'

    

 
 שרון ברקת מינהלן ת1ז1 .5791311

 

 
 .75...18. 1ז1שרון גולני מזכירה ת

  

 

 החלטה

י החתימה בבי"ס נתיב הושעיה, מרחבים כפר יהושע, וולדורף לאשר את מורש

 הרדוף1

 . -נמנע  . -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 

 

 תב"רים  3331

 1'זמצ"ב נספח  –דני עייק מציג את התב"רים 

 אלוני אבא: ועד מקומי אלוני אבא לא יכול להעמיד את הסכום כפי שהוצג בתב"ר1מקומי ועד נציג 

יכול לבנות את הגן בעלויות נמוכות מאלו  ם היישוב הועד המקומייש לבדוק האחברי המליאה: 

 המוצגות על ידי המועצה1

 אייל בצר:  1א

 1תעשה בדיקה נוספת לעלויות תוך ניסיון להוזיל 

  1הועד המקומי ,היישוב בתיאום –התחלת ביצוע 

 1אם מבחינה משפטית היישוב יכול לבנות באופן עצמאי, המועצה לא תתנגד 

 

אלש"ח מע"צ לטובת  ..5: השלמת תאורה ועבודות ריבוד - ביש גישה שמשיתכ 13.1תב"ר  1ב

 ביש גישה ובעדיפות לטיפול בעקומה בכפוף לייעוץ מקצועי1כ

 

 החלטה:

 א' + ב' לאשר את התב"רים בכפוף להערות

 

 . -נמנע  . -נגד  .1 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

 

__________ 

  

______________ 

 בצר   אייל         דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


