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 (ותשע"  טבת' א) 2015דצמבר  13מיום  20פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 

 נוכחים:

 אבנר כרמון לימור ירון עומר נוביץ אפי קידרון עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת טאהא סוואעד מרדכי הייזלר מיכאל ראטה יואל בן ברוך

 שמעון סויסה ישראל ויזל ידניאל קורבול טניה בונצ'וק חגית אבנרי חנה פרידמן

 דורון מור גבי בורנשטיין איתי אדמון דניאל די קסטרו שי יזרעאלי אופיר שדמי

 משה ציפורי טלי זייד יוסי גת משה לפידות חיים יזרעאלי מיקה בכר
 

 חסרים, הודיעו:

 זיו ורהפטיג אלי בן סימון צפריר ביכלר גלעד דקל גתית רינות שאול פינקרפלד

      יאיר כץ
 

 חסרים, לא הודיעו:

  טוניה ליפשיץ רן יפעה עדנאן עבד אל חלים יריב בן עזר עמי יעקובסון
 

 

, מורן ניר, אלי יהודה, ליאת מלכה, ויקי מירי שריגשגיא וויץ, , יעל נורקיןעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 ליטביננקו

 

 

 :על סדר היום

 הדלקת שמיני של חנוכה .1

 אישור פרוטוקול קודם .2

 הצגת פעילות )לאה זית( –בית האמנויות  .3

 ועדת תמיכות עמותת קידום מיומנויות הקרקס  .4

 ( 17.03.2013הוספת "ממונה על תלונות הציבור" )מליאה  –עדכון הגדרת תפקיד מבקר המועצה  .5

 ועדות ביקורת )אחוזת ברק, אלוני אבא, קיבוץ מרחביה, תל עדשים(  .6

 יד, כפר ברוך, גניגר( שמות רחובות ומספרי בתים )חנתון, שר .7

 דיווח  –הרכב ועדת פיטורים  .8

 שינוי מורשה חתימה בי"ס עמק יזרעאל גניגר )החלפת מזכירות(  .9

 שינוי מורשה חתימה בי"ס שגיא )החלפת נציג הורים( .10

 בחירת נציגי ציבור לועדות בחינה .11

  2014תמצית דוח כספי מועצה  .12

 2015עדכון תקציב מועצה  .13

 2016הצעת תקציב מועצה לשנת  .14

 אשראי מסגרת )דביטורי חוזר ד )חשבון"חח מסגרת .15

העברת חשבון המנוהל על ידי חברת אקסלנס ) פתיחת חשבון חדש בבנק לאומי לצורך ניהול חשבון מנוהל .16

  (מבנק דיסקונט לבנק לאומי

 תב"רים  .17

 שונות .18
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 חבר המליאה שמעון סויסה –הדלקת נר שמיני של חנוכה 

 

 

 :תהצגת הפעילו –בית האמנויות  .212

 מצ"ב נספח א' –מציגה את פעילות בית האמנויות לאה זית 

מיקה בכר: האם ניתן לתת הנחות לאחים שמשתתפים בחוגים של עמותת כחול לבן העמותה לקידום 

 המחול והמוזיקה שנתמכות על ידי המועצה?

ם הנחות לאחים שרשומי למועצה לתת , אין אפשרות דן תנחומא: כל עמותה מתנהלת באופן פרטי

על ידי המועצה, אין הבדל בין ילד תושב המועצה שרשום לחוג העמותה נתמכת בגופים נפרדים גם אם 

 אינו נתמך על ידי המועצה.שהחוג שמתקיים ביישוב ו

 דניאל קורבולי: האם העלות כוללת הסעות?

 לאה זית: העלות אינה כוללת הסעות, ילדים שמעוניינים בהסעה נדרשים בתשלום נוסף. נבחנת

 האפשרות לשיתוף פעולה לשנת תשע"ז עם הספורט.

תחבורה ציבורית מצפון המועצה לבית דן תנחומא: לפי דרישת המועצה מול משרד התחבורה, יש 

 .האמנויות

 .ייבחןנושא ההנחות לאחים  נבקש מהעמותה כי אייל בצר:

 

 

 :2015 נובמבר 29מיום אישור פרוטוקול קודם  .213

 

 

 החלטה:

 2015 נובמבר 29מיום  19מספר פרוטוקול לאשר את 

 0נמנע:  0נגד:   29בעד: 

 מאושר 

 

 

 :עמותת קידום מיומנויות הקרקס –ועדת תמיכות  .212

 נספח ב' –בקשת את עמותת הקרקס והחלטת ועדת התמיכות דן תנחומא מציג 

עמותת הקרקס נתמכה על ידי המועצה בשנים האחרונות, בשל החלפת הנהלה לא הוגשה בקשה לשנת 

 במועד שנקבע. 2015

 120קטנה ל ₪(  5,000יואל בן ברוך: רשם לחברי המליאה דוא"ל ומבקש להציג את עמדתו, התמיכה )

₪  1,600כ בהשוואה לעמותת כחול לבן שמושקע  וזו תמיכה נמוכה ולא ראויה (60%ילדים מהעמק )

בהשוואה  לים יותרכולם מקב –הוקי גלגיליות ו לילד₪  1,000מכבי חיפה בכדורגל מקבלים כ ו לילד

ההצעה שלי לתת להם את  ₪. 20,000שנה שעברה העמותה קיבלה תמיכה בסך  .לעמותת הקרקס
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בהמלצות אין שום תבחינים השוואתיים, אין התאמה לתמיכה פר משתתף, אין ₪.  20,000הסכום 

ה מידע הצדקה לפערים. אין דיון מה התמיכה העקיפה שנותנים לכל עמותה מעבר לתמיכה הישירה. ז

 חשוב אין 

ונותנים באופן דומה גם לשנה העוקבת בחינה על בסיס תקציבי, כלומר לוקחים את השנה שעברה 

לכן התמיכות הן כשישה זה סתמי. ו –שגיאות נגררות. אין קשר בין הצרכים לבין התמיכה ומנציחים 

הבאה לתת את כל הנתונים ההשוואתיים, כמה פר ילד. כמה התמיכה מלש"ח בשנה וצריך החל משנה 

ימושים, הצרכים לעמותה. צריך לבוא ולומר לאן הכספים מיועדים. העקיפה בסכומים גדולים מה הש

 מלש"ח וההסעות כלולות ופה לא, זה אותם ילדים. 2.7כחול לבן מקבלים 

איחור היתה בלתת, הסיבה שהציגו  היה התלבטות אם לתת או לאהשנה : הנימוק עו"ד יעל נורקין

לכן זו היתה  כבר פחות או יותר סגור,, כאשר התקציב לשנה הזו , אנחנו בסוף שנת תקציבגבולית

 אפשר לבחון אפשרות לתת יותר. ואנחנו לפני תום השנה, אם יש תקציב פנוי בסעיף תמיכות ,המחשבה

פרוייקט מיוחד, בכל מקרה  –למיטב זכרוני שנים קודמות קיבלו פחות ושנה שעברה היה משהו מיוחד 

 . קיבלו שנה שעברה יותר ממה שקיבלו בשנים הקודמות

 לילד.₪  1,000יואל בן ברוך: גם מכבי חיפה ביקשו באיחור וקיבלו כ 

דן תנחומא: מכבי חיפה הגישו באיחור בשל החלטת המועצה להפסיק להעביר כספים שלא באמצעות 

 הסיבה של מכבי חיפה לאיחור היתה מאד לגיטימית והמועצה היתה מודעת לה. תמיכות כנדרש.

ן ברוך ומבקש שיפסיק ל"חנך" את חברי המליאה עם ההודעות והאמירות. גבי בורשטיין: פונה ליואל ב

 אם יש לך נושא תעלה ותציג את עמדתך בלבד.

יוסי גת: המליאה חייבת להפסיק לדון בבקשות של מי ש"איחרו את הרכבת", אין סיבה שנדון בבקשות 

איחור. לא צריך לאשר כאלו. נקבע מועד להגשה ומועד דין במליאה ואין סיבה שנתייחס לבקשות ב

לעמותה שהגישה באיחור תמיכה. מבקש שתתקבל החלטה לשנה הבאה שלא לדון בבקשות שמוגשות 

 באיחור ולצרף שני חברי מליאה לועדה כמשקיפים.

 

 

 החלטה:

 עמדו שתי הצעות להצבעה:

₪  5,000בסך  2015לעמותה לקידום הקרקס תמיכה לשנת לאשר הצעת ההנהלה:  (1

 עדת התמיכות.בהתאם להמלצת ו

 0נמנע:  0נגד:   21בעד: 

 מאושר 

 ₪  10,000הצעת יואל בן ברוך: להגדיל את התמיכה לסך  (2

    5בעד: 
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 :הוספת "ממונה תלונות הציבור" –עדכון הגדרת תפקיד מבקר המועצה  .215

 במליאת המועצה לא נרשם, עקב טעות סופר כנראה, 2013מרץ  17באישור תפקידו של אלי יהודה מיום 

"ממונה על תלונות הציבור" כנדרש. אין באישור תוספת או/ו שינוי בהיקף השכר וכיוצ'. ממונה על 

 תלונות הציבור זהו חלק מתפקידו של מבקר המועצה, הסמכות שלו לטיפול בפניות.

 

 החלטה:

 לאשר את התוספת להגדרת התפקיד של מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור.

 0מנע:נ  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 

 :אלוני אבא, מרחביה קיבוץ, תל עדשיםאחוזת ברק,  :ת ביקורתוועד .212

לשמירה על מנהל תקין בהתנהלותו ופעולותיו של הועד המקומי, חייב המחוקק ב"צו המועצות 

עבודת הביקורת בישוב  מינוי ועדת ביקורת בישובים.", 1958 –המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

ועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע,  שוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.מהווה בסיס ח

המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לועד  הפנימית. כת הביקורתאבודק ומבצע הלכה למעשה את מל

)ו( לצו  –א)א( 130המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 3 – 5ועדת הביקורת תכלול בין  המועצות(.

 :אשר נקבעו במועצה תנאי הסף 

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .א

המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה מדרגה  .ב

 ראשונה של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

( לפקודת העיריות ]נוסח 10)120י בשל ארנונה לועד המקומי כהגדרתו בס' למועמד אין חוב סופ .ד

חדש[. )חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך 

חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או  –תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה  –ערעור או תובענה אחרת ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו 

 סופית שאינה ניתנת לערעור עוד(.

 לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.  .ה

 המועצה בדקה את תנאי הסף: ד' )בעניין חוב סופי(, ורישום במרשם התושבים ביישוב.

 הרה שהם עומדים בתנאי הסף: א', ב', ג', ה'.החברים המוצעים יידרשו לחתום על הצ
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 החלטה

 את ה"ה: ועד מקומי אחוזת ברק ת ביקורתלמנות לועד (1

 5989009, יגאל מגריל ת.ז. 38227235רותי זפרני ת.ז. 

 מצטרפת לחברים: יוסי שוורץ, רגינה בורגאוקר

 את ה"ה: אלוני אבא ועד מקומי ת ביקורתלמנות לועד (2

 57879021, עופר שדה ת.ז. 20552085ת.ז.  יעל אבירם רוזנפלד

 דוידביץ ריקנטיבני שרף, רחל לחברים:  פתמצטר

 את ה"ה: ועד מקומי מרחביה קיבוץ ת ביקורתלמנות לועד (3

 מצטרפת לחבר: עמרם בוטבול - 32202822עירית פיטרס ת.ז. 

 (3נדרש למנות חבר נוסף לצורך מינימום נדרש לועדה )

 את ה"ה: מקומי תל עדשים ועד ת ביקורתלמנות לועד (2

 309923אריק )אהרן( גלזר ת.ז. 

 מצטרף לחברים: משה ויינברגר, סוזאן קובה
 

 0נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 :שמות רחובות ומספרי בתים: גניגר, חנתון, כפר ברוך, שריד .217

פקודה ולפיו ל 1א'  24הוסף סעיף מיות שנכנס לתוקף, לפקודת המועצות המקו 56על פי תיקון מס' 

, לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות""לקרוא שמות  חובה מקומית רשותלה על טהו

 הוצגו לחברי המליאה שמות הרחובות.. ון הבניינים במספריםמילסלקביעתם במקומות בולטים ו

 ריד.שמות הרחובות ומספרי הבתים )המבנים( ביישובים גניגר, חנתון, כפר ברוך, ש – 'גמצ"ב נספח 

 

 החלטה:

ביישובים גניגר, חנתון, כפר ברוך, שריד. את שמות הרחובות ומספרי הבתים  לאשר

 .)מצ"ב נספח ג'(

 0נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 
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 :דיווח -עדת פיטורים ו .218

בהתאם לניתוח משפטי שנעשה על ידי היעוץ המשפטי, נוכח פסיקה בבית הדין לעבודה, על המועצה 

א לפקודת העיריות ]נוסח 171על פי סעיף  - ועדת פיטורין כפי שמצויינת בפקודת העירית לפעול על פי 

 א לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[:34חדש[ אשר הוחל על מועצות אזוריות בסעיף 

 – 171יריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף עובד הע"

 עת;חוק המשמאש העיריה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי יפטרו ר (1)

רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר העיריה, המנהל הכללי של העיריה  (2)

אם הפיטורים  –מנהל כוח האדם בעיריה, וכן היועץ המשפטי של העיריה  –ובאין מנהל כללי 

 היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת."

כלומר לפי פקודת המועצות המקומיות, הרכב ועדת הפיטורים הוא גזבר, מנכ"ל )אם אין מנכ"ל: מנהל 

 כ"א( ויועץ משפטי.

ינו: דן תנחומא )מנכ"ל וגזבר(, שגיא וויץ )סגן גזבר(, על כן, הרכב ועדת הפיטורים של המועצה ה

 בוועדה. גזבר-ש. צויין כי גם קודם לכן נכחו היועץ המשפטי והמנכ"ליוע"מ

 

 

 , חשבון רשות בי"ס עמק יזרעאל )גניגר(:שינוי מורשי חתימה .219

י הבנק, ל ידלהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו עמבוקש 

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

 ספר עמק יזרעאל המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. על שם בית  575787

 56737943ז .מנהלת בי"ס ת – אורית דביר  

 במקום ברכה שורנזון() 65657678ז  .מזכירה ת  -  יערה אליאסטם 

צרוף חותמת  מנהלת ביה"ס אורית דביר  ויערה אליאסטם ב ,הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים

  .עמק יזרעאלבית הספר 

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

 הנזכרים לעיל:

 ערוצי שירות:                                                             תחומי פעילות:
 להלן שלא נמחקו()יחולו כל הערוצים ש                    )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                עו"ש מט"י
  מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                  פיקדונות בשקלים

    ע ופעולותמיד -פועלים בטלפון                                                 
    "תיק ממסרים"                                                
 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                             

 
 החלטה:

, לפי חשבון רשות בי"ס עמק יזרעאל )גניגר( את שמות מורשי החתימה לאשר

 המפורט לעיל.

 0נמנע:  0ד: נג  22בעד: 

 מאושר 
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 בי"ס עמק יזרעאל )גניגר(: הורים, חשבון שינוי מורשי חתימה .220

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

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

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. ) עבור כספי הורים( שם בית ספר עמק יזרעאל  על 648474

 56737943ז .מנהלת בי"ס ת :אורית דביר  

 במקום ברכה שורנזון() 65657678ז  .מזכירה ת: יערה אליאסטם 

 024046872ז  .נציג הורים  ת: מרב טבקהוף  

צרוף חותמת  אורית דביר ומורשה חתימה נוסף במנהלת ביה"ס  ,הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים

  .עמק יזרעאלבית הספר 

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

 הנזכרים לעיל:

 ערוצי שירות:                                                             תחומי פעילות:
 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(                    כל התחומים שלהלן שלא נמחקו()יחולו 

 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                                                             

 
 

 החלטה:

, לפי חשבון הורים בי"ס עמק יזרעאל )גניגר( מהאת שמות מורשי החתי לאשר

 המפורט לעיל.

 

 0נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 (:שריד) שגיאבי"ס  הורים, חשבון שינוי מורשי חתימה .221

י הבנק, ל ידלהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו עמבוקש 

ם ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקי

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. ) עבור כספי הורים(  שגיאעל שם בית ספר  648903

  57178582ז .ת - מנהלת בי"ס  - ענת בוהנה 

 21923872ז .ת -מזכירה   – דינה שלום 

 032821231ז .ת -נציגת הורים -איה יעקב  
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צרוף חותמת  מנהלת ביה"ס אורית דביר ומורשה חתימה נוסף ב ,החתימה: חתימותיהם של שנים הרכב

  .עמק יזרעאלבית הספר 

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

 הנזכרים לעיל:

 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

    מידע ופעולות -פועלים בטלפון                                                 
    "תיק ממסרים"                                                
 ס/טלפקסמענה קולי/פק                                                             

 

 החלטה:

 חשבון הורים בי"ס שגיא את שמות מורשי החתימה לאשר

 0נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 :נציג ציבור בועדות בחינה לקליטת עובדי מועצה .222

 דן תנחומא מציג את הנושא, עקב הנחיות של משרד הפנים הרשות נדרשת למנות נציג שמבין בתחום. 

ק ואינו יכול להגיע למרבית ו, אודי עס2014פברואר  09מיום אודי כרמי אושר בישיבת המליאה 

 ועדות הבחינה. ועדות הבחינה מתקיימות בקוורום חוקי אך ללא נציג ציבור.ישיבות מ

 וזמינות: )כנדרש( מבקש לאשר שתי מועמדות נוספות שעפ"י קורות החיים ששלחו הן מבינות בתחום

 ענת דגן )עדי(, רותי רבין )היוגב(

  .ם ביחד יוכלו לחלוק את נוכחות נציג הציבור בועדותשלושת 

 

 החלטה:

 כנציגות ציבור בועדות הבחינה לקליטת עובדי מועצה רביןתי ואת ענת דגן ור לאשר

 0נמנע:  0נגד:   28בעד: 

 מאושר 

 

 דף לתושב: – 2012דו"ח כספי  .223

 'דנספח  – 2014דן תנחומא מציג את תמצית הדו"ח הכספי לשנת 

 

 החלטה:

 2012את הדו"ח הכספי לשנת  שרלא

 0נמנע:  0נגד:   27בעד: 

 מאושר 
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 :2012, הצעת תקציב 2015עדכון תקציב  .222

 'הנספח  –2016והצעת תקציב  2015דן תנחומא מציג את עדכון תקציב 

 מלש"ח 290מלש"ח לכ  284: הגדלה מ 2015עדכון 

 מלש"ח  291: 2016הצעת תקציב 

הוגדלה תמיכת המועצה  2015פורמאלי והבלתי פורמאלי, בשנת רוב תקציב המועצה מושקע בחינוך ה

 בבתי הספר התיכוניים.

מלש"ח(  126מלש"ח ל  124)מלש"ח  2.0הגדלת התקציב נובעת בעיקר מהגדלת הכנסות מארנונה בכ 

 כתוצאה מסקר נכסים.

 נשאר במועצה לטובת הכלל₪  20למ"ר לשנה, כ ₪  52 ארנונה ממוצעת שלתושב מועצה משלם 

 חוזר לועדים המקומיים. ₪(  32)כ והשאר 

 תקציב בחנו את התקציבים על כל סעיפיו.ועדת 

המועצה מפחיתה לאט  :()נספח ו'לבקשת חברי ההנהלה נשלח לחברי המליאה קובץ עומס המילוות 

 לאט את עומס המילוות.

 

 החלטה:

 2012 ותקציב מועצה רגיל לשנת 2015את עדכון תקציב מועצה רגיל לשנת  לאשר

 0נמנע:  0נגד:   30בעד: 

 מאושר 

 לאחר הרבעון הראשון, יובא התקציב לעדכון 

 

 

 

ימסגרת חח"ד )חשבון חוזר  .225 יטוֹרִּ  מסגרות אשראי;  –2012( ֶדבִּ

 בבנקים, על פי הנסחים שהובאו על ידי הבנקים; 2016מבקשים לאשר מסגרות אשראי לשנת 

  :500,000בנק הפועלים ₪ 

  600,000.ל.ל(: לאומי לישראל )בבנק ₪ 

  :1,400,000בנק דקסיה ₪ 

 

 החלטה:

 ;2012את מסגרות חח"ד לשנת  לאשר

  :500,000בנק הפועלים ₪ 

  :)200,000בנק לאומי לישראל )ב.ל.ל ₪ 

  :1,200,000בנק דקסיה ₪ 

 0נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 
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 ; תב"רים .222

 נספח ז' -דן תנחומא מציג את רשימת התב"רים 

 

 החלטה:

 את התב"רים המפורטים בנספח ז' לאשר

 0 נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 פתיחת חשבון חדש בבנק לאומי לצורך ניהול חשבון מנוהל: .227

מבקשים להעביר חשבון מנוהל על ידי חברת אקסלנס מבנק דיסקונט שלמועצה אין קשרי עבודה לבנק 

 לאומי.

 החלטה:

 לעיל. כמפורטאת פתיחת חשבון חדש בבנק לאומי  לאשר

 0נמנע:   0נגד:   27בעד: 

 מאושר 

 

 

 דיווחים: –ראש המועצה 

 אולם ספורט בבי"ס העמק המערבי;

 במהלך חופשת חנוכה מוקם אולם ספורט בבי"ס 

 

 

 

 

 

 יקבי כרמל: 

זור התעשייה אלון תבור מפעל יקבי כרמל נבנה בא

מלש"ח. החברה עברה מהמתחם  85בהשקעה של 

ההיסטורי בראשון לציון לעמק יזרעאל. היקב החדש 

והמודרני שבנייתו הולכת ונשלמת יהיה המפעל החדשני 

 והגדול במזרח התיכון. 
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 סגנית ראש המועצה חנה פרידמן:

 :שבוע "בום אלכוהולי"

 המגוונות והמושקעות בני הנוער לא נרשמו בהמוניהם לפעילויות

 חברי המליאה מוזמנים להשתתף ונשמח לעזרתכם בפרסום לתושבים. 

 לחצו כאן –ל הפרטים באתר המועצה כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשמה: מורן ניר

___________  __________ 

 בצר   אייל         דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה

http://www.eyz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=2514&SearchParam=%D7%91%D7%95%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99

