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 (דתשע" כסלו' ז) 3102.32202מיום  94פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 נוכחים:

 רמי יחיא שאול פינקרפלד ניר שנער חנה פרידמן יריב בן עזר אייל בצר

 יוסי גת יעל לביא אפרת יוחנן מעוז עידו דורי זיו ורהפטיג אלכס גן

 אל ראטהמיכ טאהא סוואעד גבי בורנשטיין דוד חדד חיים חמי אבנר כרמון

 דודו הלפר שלויאיר  משה ציפורי דוד דרורי ורד מרקיאר אבנר לוי

      

 

 חסרים, הודיעו:

 אמיר כהן זאב גור אמנון שלו דן קנריק דפנה מאור אלי בן סימון

      דניאל קורבולי

 

 חסרים, לא הודיעו:

 דני פז  יאיר שלו רןעופר אבי מרדכי פורמן סלעית  גדעון

  סלעית יעקובי משה מרקוביץ ירון גרוסמן רן יפעה עמי יעקובסון

      

 

  משתתפים:

אסי ליאת מלכה, ויקי ליטבנקו, מירי שריג, עמיצור, לילך דובי וינגרטן, מורן ניר, , יעל נורקיןעו"ד דני עייק, 

 אברהם ברקן.אליה, 

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

  1111אישור דו"ח כספי מבוקר  .1

  1119ארנונה ועדים מקומיים לשנת צווי  .0

 1119לשנת  סמכויות לועדים מקומייםהאצלת  .9

 דו"ח מצב תאגידים  .5

 )שלב ח'( קרקע ציבורית לטובת בנייה –הושעיה  .6

 אישור העלאת היקף משרה  .7

 עבור כספי הורים –פתיחת חשבון בנק בי"ס שדה יעקב  .8

בי"ס עמק יזרעאל, קיבוץ גניגר + בי"ס מרומי  –שינוי מורשי חתימה עבור חשבון כספי הורים  .4

 זת ברקשדה, אחו

 תב"רים  .11

 שונות .11
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למליאת המועצה, כל המידע מופיע באתר על אופן הגשת המועמדות למתעניינים דן תנחומא מסביר 

 (. 1110המועצה )אגפים ומחלקות / מנכ"ל / בחירות 

 

 דו"ח מצב תאגידים  4143

 ; מצ"ב נספח א' –דני עייק מציג את הדו"חות 

  1111שגיא 

 מינהלת יזרעאל עפולה 

 רותעמותת התיי 

 החברה הכלכלית 

 יובלי העמק 

 

  אלש"ח. 1,711, כ 1111של אזור תעשיה שגיא  1110חיוב הארנונה בשנת 

  אלש"ח. 15,111של אזור תעשיה אלון תבור, כ  1110חיוב הארנונה בשנת 

 

 אישור פרוטוקול קודם 4143

 .1110 ספטמבר 11אישור פרוטוקול מליאה מיום 

 
 החלטה

 

 .102 ספטמבר 02 לאשר את פרוטוקול המליאה מיום

 0 -נמנע  0 -נגד  .1 -בעד 

 מאושר 

 

 1021אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת  4143

  ;מצ"ב נספח ב' – מציג את הנושא דני

. הגבייה הייתה נמוכה יותר לדעתי זה מצב לא נכון –מלש"ח  11אלכס גן: עומס המלוות עלה בכמעט 

ית המקורות וככל הנראה המצב לא יהיה ומשתמע מכך שיש לנו פחות מקורות, לא ניתן לדעת מה תחז

 יותר קל בעתיד. כזכור לי הוחלט בעבר שלא יוגדל עומס המלוות של המועצה.

מלש"ח, אי אפשר  65, השקעה של המועצה הביובלנושא התייחסות תוך דני עייק: עונה לאלכס גן 

 שתכנים החדשים.את ההלוואות מכסים המ להגדיל את האוכלוסייה ולא לתת פתרונות ביוב.

 בפיתוח )בתי ספר, גני ילדים(, ההלוואות הן לטובת ההשקעות.  ההמועצה משקיע

מאוזן, המליאה הנוכחית אישרה את תכנית "חומש  1114אבנר כרמון: מצב המועצה בכל שנה מאז 

 גדול" + "חומש קטן" שהם למעשה ההלוואות. צריך לשמור על איזון תקציבי ולהמשיך בפיתוח.

בן עזר: מסכים עם התפיסה של אלכס, בעלי התפקידים במועצה חייבים להיות עירניים בעניין יריב 

 .גרעוןעומס המלוות ושבשום מקרה לא ילקחו הלוואות לסגירת 

 ן.גרעודני עייק: המועצה לא לקחה הלוואות לסגירת 

שה תהיה חייבת להתנהל כבית צרכני אלא כמו מדינה. המליאה החדדוד דרורי: המליאה אינה צריכה 

 להכין תוכנית מפורטת בעניין עומס המלוות לעשר שנים קדימה.

 יעל לביא אפרת: הריבית הינה גדולה. בעלי התפקידים במועצה חייבים לבוא עם הצעה לצימצום.
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 חיים חמי: גוף ציבורי לא יכול לשמור כסף, הוא חייב להשקיע בשביל להתפתח.

 

 החלטה:

 1021לשנת  לאשר את דו"ח כספי מבוקר

 0 -נמנע  0 -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 

 

 1024צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת  4143

 3ג'מצ"ב נספח  –ליאת מלכה מציגה את הנושא ומצרפת את הטבלה 

אחוזת ברק, אלוני אבא, אלון הגליל, : 1119צווי הארנונה של הועדים מקומיים לשנת הובאו לאישור 

אלה, גניגר, גזית, כפר גדעון, כפר יהושע, מנשיה זבדה, מרחביה מושב,  בית זייד, בלפוריה, גבעת

 מרחביה קיבוץ, נהלל, סוואעד חמירה, עדי, עין דור, ציפורי, שדה יעקב, שמשית, שריד, תמרת.

 

 
 החלטה:

 :את צווי המיסים של הוועדים המקומיים לאשר

בעת אלה, גניגר, גזית, כפר אחוזת ברק, אלוני אבא, אלון הגליל, בית זייד, בלפוריה, ג 

גדעון, כפר יהושע, מנשיה זבדה, מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, נהלל, סוואעד חמירה, 

 עדי, עין דור, ציפורי, שדה יעקב, שמשית, שריד, תמרת3

 2 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 

 

 

 :האצלת הסמכויות 4193

 ;להאצלת הסמכויות לועדים המקומייםאישור המליאה נדרש 

 בית זייד, כפר גדעון, מנשיה זבדה, סוואעד חמירה. :2תפעול מודל 

כפר יהושע, אלה, גניגר, גזית,  בלפוריה, גבעתאחוזת ברק, אלוני אבא, אלון הגליל,  :1תפעול מודל 

 עדי, עין דור, ציפורי, שדה יעקב, שמשית, שריד, תמרת.מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, נהלל, 

 

 החלטה:

 וועדים המקומיים:האצלת הסמכויות לאת  לאשר

 בית זייד, כפר גדעון, מנשיה זבדה, סוואעד חמירה. :2תפעול מודל 

אלה, גניגר, גזית,  בלפוריה, גבעתאחוזת ברק, אלוני אבא, אלון הגליל,  :1תפעול מודל 

עדי, עין דור, ציפורי, שדה יעקב, מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, נהלל, כפר יהושע, 

 שמשית, שריד, תמרת.

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 
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 קרקע ציבורית לטובת בנייה )שלב ח'( –הושעיה  4.03

ג את הנושא; מינהל מקרקעי ישראל ביקש מהמועצה לפעול לויתור החלקות הנכללות דובי וינגרטן מצי

ביישוב הושעיה אשר רשומות בבעלות מועצה אזורית עמק יזרעאל )בעבר היו בייעוד של מבני ציבור( 

שלב ח'. מהנדס המועצה עידכן כי סך  –לטובת הקצאת מגרשים לטובת הרחבת היישוב הושעיה 

בתב"ע לצורכי ציבור לא קטנו, אלא רק הועברו למקום אחר בישוב, עקב התכנון השטחים המיועדים 

 החדש בתב"ע.

 מצ"ב נספח ד': מפה3

מסמך בקשת  –היישוב אישר את בקשת המינהל וביקש מהמועצה לפעול לאישור מליאת המועצה 

 וצג במליאת המועצה.ההיישוב 

 

 החלטה:

השטחים )ציבוריים( אשר רשומים על שם המועצה האזורית עמק יזרעאל הויתור על  לאשר

ביישוב הושעיה לטובת המדינה )מינהל מקרקעי ישראל( ובתנאי שהמינהל לא ידרוש תשלום 

 עבור גריעת השטחים מהמועצה והעברתם חזרה למינהל3 

אין וכן לקבל מכתב מהישוב המבטיח ש על המועצה לבקש לקבל קרקע חלופית מהמינהל

 3 כוונה להשית על המועצה כל תשלום בקשר עם הויתור על השטחים הנ"ל

 השטחים לגביהם ניתן האישור:

 הכל בהתאם למשורטט במפה הרצ"ב; - 202-209, 20.מגרשים:  -  24444/221גוש/חלקה 

הכל בהתאם למשורטט במפה  - 02., 20., 220, 209מגרשים:  -  24444/204גוש/חלקה 

 הרצ"ב;

 הכל בהתאם למשורטט במפה הרצ"ב; - 212מגרש:  -  24444/94קה גוש/חל

הכל בהתאם למשורטט במפה  - 24., 20., 24., 24., 210מגרשים:  -  24444/204גוש/חלקה 

 הרצ"ב;

 0 -נמנע  0 -נגד  14 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 :אישור העלאת היקף משרה 4.23

 דן תנחומא מציג את הנושא;

ולאחרונה עלה צורך להגדיל את  בודה כדין בהיקף משרה מסויםבמועצה שני עובדים שהתקבלו לע

באישור  אך מתנה זאת ועדת בחינההיקף משרתם. משרד הפנים מאפשר הגדלת היקף משרה ללא 

 המליאה.

 משרה. 51%התקבל לעבודה בהיקף של  :פסיכולוג, זקורצר ר .א

 בילדי החינוך המיוחד.רז עובד כפסיכולוג בהרדוף, בגן, בביה"ס היסודי ובתיכון ואף מטפל 

ע"מ לתת מענה  11% –חיה רביב פנתה למשרד החינוך וביקשה להגדיל את משרתו של רז ב 

 משרד החינוך נאות לבקשה ותיקצב את המשרה. לכל המסגרות.
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 משרה. 71%התקבלה לעבודה בהיקף של  :עובדת סוציאלית ,פארן איריס .ב

 01%עבור  מהמשרד לביטחון פנים במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות" התקבל תקציב

 משרה לתפקיד רכזת אמנה יישובית. התפקיד הזה ניתן לאיריס.

 

 החלטה:

את העלאת היקף המשרות כמפורט לעיל ובתנאי שקיים המימון3 יש לציין  לאשר

 בחוזה שהעלאה הינה כל עוד יתקבל תקצוב מהמשרד הממשלתי3

 

 0 -נמנע  0 -נגד  .1 -בעד 

 מאושר 

 

 

 
 בי"ס שדה יעקב: –חשבון כספי הורים  פתיחת 4.13

  ת טבעון.יבבנק הפועלים סניף קריבי"ס שדה יעקב כספי הורים חשבון בנק עבור נדרש פתיחת 

 .1110חשבון כספי מועצה נפתח בתחילת שנת 

 

 החלטה:

 פתיחת חשבון

, ולהתחייב כאמור בבקשה בסניף קרית טבעון הבנק(-ן בבנק הפועלים בע"מ )להלן-לפתוח ח .א

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

 פתיחת חשבון(.

 

 מינוי מורשי חתימה

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

עם הבנק ובכלל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות 

 ועד הורים -,  שם החשבון יקרא : בי"ס שדה יעקבזה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 

 156761998 -מנהלת  ת.ז. -אריאלה קליר (1

 150917601  -מזכירת בי"ס ת.ז.-מתוקה האוסהלטר (1

 101077917  -נציג הורים ת.ז.  -דדון מרים  (0

 

יחד עם מורשה חתימה נוסף בצרוף  -יאלה קליר אר -חתימותיהם של מנהלת בית הספרהחתימה: 

  , תחייב.חותמת  בית הספר "שדה יעקב"
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 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( ל התחומים שלהלן שלא נמחקו()יחולו כ

 עסקים/ אינטרנט לפועלים באינטרנט     מט"יעו"ש 

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס    פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות -בטלפוןפועלים        

 "תיק ממסרים"      

 מענה קולי/פקס/טלפקס       

 

 0 -נמנע  0 -נגד  11 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 
 : בי"ס עמק יזרעאל, קיבוץ גניגרמורשי חתימה נוייש 3..4

 נציג ההורים בבי"ס עמק יזרעאל –נדרש שינוי מורשה חתימה 

 החלטה:

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

בנק ובכלל זה להיות בעלי זכות לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם ה

על שם בית ספר עמק יזרעאל המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל  444444 החתימה בחשבון

 העמק3 

  .444.494מנהלת בי"ס ת"ז  –אורית דביר  3א

 4494200מזכירה ת"ז    -ברכה שורנזון  3ב

 )במקום עופר שטראוכלר ( 014044441 ת"ז  נציג הורים –מרב טבקהוף  3ג

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

 

 0 -נמנע  0 -נגד  12 -בעד 

 מאושר 
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 : בי"ס מרומי שדה, אחוזת ברקמורשי חתימה נוייש 4.43

 בבי"ס מרומי שדה. –נדרש שינוי מורשה חתימה 

מה ועדת בחינה יואל גרינצייג יהיה בעל זכות חתימה עד לבחירת בעל תפקיד בבי"ס )טרם התקיי

 .את המועצהואישור כמורשה חתימה במקום יואל במלי לתפקיד מזכירת בי"ס(

 

 החלטה:

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

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

על שם בית ספר מרומי שדה )שם קודם: אחוזת ברק דברת(  444024 החתימה בחשבון

 המנוהל בבנק הפועלים סניף עפולה 3

 24444004ת3ז3 מנהלת  -דניאלה אלקון חורי  3א

 42409111ת3ז3 חשב אגף החינוך מוא"ז עמק יזרעאל  –יואל גרינצייג  3ב

 )מחליפה את רן שמעון( 44444..4ת3ז3 נציג הורים -ליאת אסייג    3ג

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

 

 0 -נמנע  0 -נגד  29 -בעד 

 מאושר 

 

 

 תב"רים: 4.43

 מצ"ב נספח ה' –דני עייק מציג את התב"רים 

 

 החלטה:

 3בנספח ה'לאשר את התב"רים המפורטים 

 

 0 -נמנע  0 -נגד  12 -בעד 

 מאושר 

 
 
 
 
 
 

 מה: מורן ניררש

 

___________ 

  

__________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה

 
 
 
 


