
 

 (דתשע")כו' אלול   21.09.2014מיום  07פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 - 1 - 

 

 תשע"ד( כו' אלול) 1122 ספטמבר 12מיום  7פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 דורון מור שמעון סויסה טאהא סוואעד יוסי גת עידו דורי אייל בצר

 מעוז בר און יוחאי פורת לימור ירון משה ציפורי צפריר ביכלר יואל בן ברוך

 חגית אבנרי דכי הייזלרמר איתי אדמון טניה בונצ'וק משה לפידות עמי יעקובסון

 טוניה ליפשיץ גבי בורנשטיין גלעד דקל חיים יזרעאלי שי יזרעאלי שאול פינקרפלד

 ישראל ויזל אלי בן סימון שלומית שיחור מיכאל ראטה אפי קידרון מיקה בכר

  יאיר כץ אבנר כרמון דניאל די קסטרו טלי זייד עמי מירון

 

 חסרים, הודיעו:

 דניאל קורבולי עומר נוביץ אופיר שדמי ורד מרקיאר זריריב בן ע יאיר שלו

      חנה פרידמן

 

 חסרים, לא הודיעו:

    זיו ורהפטיג רן יפעה עדנאן עבד אל חלים

 

אברהם ברקן,  , לילך עמיצור,י ורמוסצח, מורן ניר, יעל נורקיןעו"ד  דני עייק, דן תנחומא, משתתפים:

 מןויקי ליטבינקו, אלי יהודה, מיה ביר
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 שינוי מורשי חתימה: בי"ס יחד, בי"ס יסודי נהלל, בי"ס רעים, בי"ס אופקים .5

 עדת ביקורתויו"ר  .6

 , תב"רים יישובייםתב"רים .7

 שונות .8

 לשנה החדשהבירכת ראש המועצה 
 בריאות ורפואה שלמה ליאיר שלו
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 דיווחים ראש המועצה:

 שדה תעופה משלים לנתב"ג באזורינו: 

אייל בצר הסביר את ההצעה לגבי שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת דוד. המועצה מתנגדת ונמצאת 

 .בקשר עם משרד התחבורה ללמוד את ההצעה

 שרד התחבורה. יוקם צוות לבחינת הצעת מ
 

הן על הקמת חוות טורבינות רוח ברמות יששכר/סירין וההשפעה שלנושא  שאילתה צפריר ביכלר:

אשמח אם מישהו מהמועצה יציג את הנושא ומהי המעורבות של המועצה האזורית עמק יזרעאל, 

 המועצה בקבלת ההחלטות בנושא )ויכולת ההשפעה שלנו כמועצה על קבלת ההחלטות בנושא(.

 זה מחוץ למרחב התכנון שלנו. פנייה למועצה. ההייתידו דורי: המועצה לא מכירה את הנושא, לא ע

עמי מירון: התקבלה פנייה מיזם גם לקיבוץ דברת, הצעה טובה, המדינה תומכת. יש התנגדות 

 מהציבור.
  

 1122 אוגוסט 21אישור פרוטוקול קודם מיום  .72

 

 החלטה:

 1122אוגוסט  21מיום  6לאשר את פרוטוקול מספר 

 1 -נמנע  1 -נגד  18 -בעד 

 מאושר 

 

 ;1122דיווח  –תאגידים עירוניים  .71

 של הגופים כדלקמן; 2112לשנת דוחות הכספיים הדני עייק מציג את 

  נספח א' מצ"ב –יובלי העמק 

  נספח ב' מצ"ב –עמותת התיירות 

  נספח ג' מצ"ב –חברה כלכלית 

  נספח ד' מצ"ב – 1111שגיא 

 נספח ה' מצ"ב –לה יזרעאל עפו 

 .והתקיים דיון בעניינם לתאגידים העירוניים יםניתנו הסברים ופירוט הקשור

 

 הצגת הפעילות: –מחלקת הנוער  .72

 נספח ו'מצ"ב  – 2114מציגה את פעילות המחלקה בשנת  ,מנהלת מחקת הנוער ,מיה בירמן

 ;ראוי לקיים חשיבה מעמיקהלגביהן חברי המליאה העלו נקודות 

 לשנת שירות םורכבות במיוניקושי ומ 

 ו -'מחסור במענה מועצתי לשכבות א' 

 חלקיות משרת מד"ב ביחס לגודל ישוב ותהליכים יישוביים כמו הרחבות 

 התייחסות מערכתית/יישובית למי שאינו משתתף בפעילות 

  הערבייםשובית לבני הנוער יהתייחסות מועצתית/יהרחבת 

  י בילויבין יישובים ולמרכז –הסעות נוער בעמק 
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 שינוי מורשי חתימה: .72

 בי"ס יחד גבעת אלה

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

 575761התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 

 

 )במקום אילנה עוזר(  127871761ז .מנהלת בי"ס ת -נירה מרום 

 124177771ז .מזכירה  ת –בנקין איריס 

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

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

 תחומי פעילות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 ערוצי שירות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס פיקדונות בשקלים

         ותמידע ופעול -פועלים בטלפון 

    "תיק ממסרים" 

 מענה קולי/פקס/טלפקס  
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 בי"ס יחד גבעת אלה, חשבון הורים

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

 557665התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 

 

    קבוצה א'

 )במקום אילנה עוזר( 127871761ז .מנהלת בי"ס ת נירה מרום 

    קבוצה ב'

 124177771ז .מזכירה  ת –בנקין איריס 

 156128756ז .נציג הורים  ת–גיגי יואל 

צרוף חותמת  בית הספר אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' ב -הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים

 "יחד" 

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

 

 תחומי פעילות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 ערוצי שירות:

     מחקו()יחולו כל התחומים שלהלן שלא נ

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס פיקדונות בשקלים

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון 

    "תיק ממסרים" 

 מענה קולי/פקס/טלפקס  
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 בי"ס יסודי נהלל:

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

 575817התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 

 

 ( נאוה פרץ)במקום    122741781ז  .ת - מנהלת בי"ס  - סמדר רוזנברג

  67787172ז .ת -מזכירה   – זהבה בכר

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

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

 תחומי פעילות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 :ערוצי שירות

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס פיקדונות בשקלים

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון 

    "תיק ממסרים" 

 מענה קולי/פקס/טלפקס  
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 חשבון הורים –בי"ס יסודי נהלל 

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

 647411התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 

 

    קבוצה א'

   )במקום נאוה פרץ(   122741781ז  .ת -מנהלת בי"ס   -סמדר רוזנברג 

    קבוצה ב'

  67787172ז .מזכירה  ת – זהבה בכר

 24767644-טל קאין יו"ר ועד הורים ת.ז. 

 

אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצרוף חותמת  בית הספר  -הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים

  ."יסודי נהלל "

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

 תחומי פעילות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 ערוצי שירות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס םפיקדונות בשקלי

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון 

    "תיק ממסרים" 

 מענה קולי/פקס/טלפקס  
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 בי"ס רעים, שמשית:

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

 575817  ם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות ע

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 

    

     51775767ת.ז    -מנהלת ביה"ס -חדווה אילת

 )במקום נעמי ברוך (  57224427ת.ז.  מזכירת ביה"ס  -טובה הוימן  

 

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

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

 תחומי פעילות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 ערוצי שירות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 לים באינטרנט/ אינטרנט לעסקיםפוע עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס פיקדונות בשקלים

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון 

    "תיק ממסרים" 

 מענה קולי/פקס/טלפקס  
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 בי"ס רעים שמשית, חשבון הורים:

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

 628214  התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 

 

    קבוצה א'

    51775767ת.ז    -מנהלת ביה"ס -חדווה אילת

    קבוצה ב'

 )במקום נעמי ברוך(  57224427ת.ז.      מזכירת ביה"ס                -טובה הוימן  

   27771124ת.ז    ם                    נציג ועד הורי -ראובן אסא

 (במקום מיכאל אלון) 25228568ת.ז.                  נציגת ועד הורים -אודליה כוחן 

 12888242נציג ועד הורים                 ת.ז.  –אריאל פרקש 

 

אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצרוף חותמת  בית הספר  -מותיהם של שניםהרכב החתימה: חתי

 " רעים "

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

 תחומי פעילות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 ערוצי שירות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס פיקדונות בשקלים

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון 

    "תיק ממסרים" 

 מענה קולי/פקס/טלפקס  
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 ביה:בי"ס אופקים, קיבוץ מרח

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

 275617התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 . עפולההמנוהל בבנק הפועלים סניף 

 

 ( רת שגבאפ)במקום   127476155ז .מנהלת בי"ס ת - קרן קורן

 12124286ז .מזכירה  ת – דיאנה עוז

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

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

 תחומי פעילות:

     התחומים שלהלן שלא נמחקו()יחולו כל 

 ערוצי שירות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס פיקדונות בשקלים

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון 

    "תיק ממסרים" 

 מענה קולי/פקס/טלפקס  
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 בי"ס אופקים קיבוץ מרחביה, חשבון הורים:

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

 451161התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 . עפולההמנוהל בבנק הפועלים סניף 

 

    קבוצה א'

 (אפרת שגב)במקום  127476155ז .מנהלת בי"ס ת קרן קורן 

    קבוצה ב'

 12124286ז .מזכירה  ת – דיאנה עוז

 2774475ז .הורים  תת נציג– נעמה שיאון

 

אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצרוף חותמת  בית הספר  -הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים

  אופקים""

 
 תחומי פעילות/ערוצי שירות

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

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

 תחומי פעילות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 ערוצי שירות:

     )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס יקדונות בשקליםפ

         מידע ופעולות -פועלים בטלפון 

    "תיק ממסרים" 

 מענה קולי/פקס/טלפקס  

 

 החלטה:

חשבון  –)שני חשבונות בנק  לאשר את מורשי החתימה בבי"ס יחד, יסודי נהלל

, ביה"ס וחשבון הורים(חשבון  –)שני חשבונות בנק  , רעיםביה"ס וחשבון הורים(

, כמפורט בסעיפים אלו ולחתום על כל מסמך המתבקש לשם כך על ידי אופקים

 הבנק.

 1 -נמנע  1 -נגד  12 -בעד 

 מאושר 
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 תב"רים: .77

 :דני עייק מציג

  זנספח  –תב"רים' 

  נספח ח'מצ"ב  –תב"רים יישוביים 

 

 החלטה:

 המפורטים בנספח ז', ח'לאשר את התב"רים 

 1 -נמנע  1 -ד נג 17 -בעד 

 מאושר 

 

 

 יו"ר עדת ביקורת מועצה .76

 את גלעד דקל, חבר הועדה לתפקיד היו"ר.המליצה למליאה לבחור ועדת ביקורת 

 

 החלטה:

 את גלעד דקל לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת מועצה. בחורל

 1 -נמנע  1 -נגד  12 -בעד 

 מאושר 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 ייל          בצרא  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


