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 תש"ף( כ"ד אלול) 2020 ספטמבר 13מיום  71מספר מליאה פרוטוקול ישיבת 

 היוועדות חזותיתהישיבה התקיימה באמצעות 

 נוכחים:

 איתי אדמון שי יזרעאלי דליה אייל אבי סמוביץ אייל בצר

 יעקב איציק אייל ליבוביץ אפי קידרון זיו ורהפטיג אייל ברש

 שיר פרסאי ברניב רחל בן חורין גבריאל קנץ יריב בן עזר אברהם כץ

 מירה גלס יאיר כץ רפאל פלט יוסי גת אלי בראל

 שמוליק דודאי אלי בן סימון ערן בררבי ישראל ויזל רז קרני

 סוואעד טאהא תמי נתיב ארז בלסקי יורם רז שמר ויניק

 יובל גולדשטיין דורית סלע אורי קירי גל בריל יפלחארז 

 

 :לא נכחו

 צליל אבני עודד טל אילן סופר רמי יחיא בן זייד

  נועם הולנדר אילן הרן עומר סעאידה יוחאי פורת

 

מורן אלי יהודה, נגרטן, מירי שריג, ידובי ושגיא וייץ, עו"ד עודד דונג,  זונשיין,  רינת משתתפים:

 ., צחי ורמוסאליהאסי , ניר
 

 על סדר היום:

 ברכות לשנה החדשה

 דיווחי ראש המועצה

 אבי סמוביץ –דיווחי קורונה 

 תשתיות תחבורתיות בעמק  

 2020אוגוסט  09אישור פרוטוקול קודם מיום  .1

 בקשה להוספת שני נושאים לסדר היום: .2

  עבור פרויקט הקמת קו מאסף ₪  150,000מתן הערבות לנתיבי גז הטבעי לישראל על סך
 .לתמרתביוב 

  משרה לעבודה נוספת 100%אישור הרכב ועדה לבקשות עובד ב. 
 )נציג במליאה מטעם בית לחם הגלילית(אייל ברש  –הצהרת אמונים  .3

  2020עדכון תקציב מועצה לשנת  .4

 חוק עזר פינוי אשפה  .5

 עובדות לעבודה נוספת  2בקשת  .6

 שמות רחובות מושב בית לחם הגלילית  .7

 אישור מורשה חתימה חשבון רשות, בית ספר שדה יעקב  .8

 אישור מורשה חתימה חשבון הורים, בית ספר שדה יעקב  .9

 אישור מורשה חתימה חשבון רשות, בית ספר אופקים  .10

 אישור מורשה חתימה חשבון הורים, בית ספר אופקים  .11

 תב"רים  .12

 שונות .13
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 ה:דיווחים ראש המועצ

ועדת הכלכלה של הכנסת בה הצגנו  ה שלהתקיימה ישיב 07/09/2020ביום שני  שדה תעופה:

)רשויות הצפון ביחד עם רשויות הדרום( את הפער המשמעותי בעלויות ההקמה והתחזוקה של שדה 

 הוכחנו את הטיעונים עם דו"חות מקצועיים.תעופה ברמת דוד לעומת נבטים. 

יו"ר ועדת הכללה, סיכם את ישיבת הוועדה באמירה שהוועדה תומכת בפיתוח הקמת  יעקב מרגי

 .2050שדה תעופה בינלאומי בנגב, הוועדה קוראת לממשלה לשנות ולבטל את החלטת הממשלה 

 .01/12/2020הוועדה ביקשה מהמשרדים השונים להגיש דו"חות ותסקירים נוספים עד ליום 

 לחצו כאן. –ה קישור לאתר הכנסת, ועדת הכלל

 שנת הלימודים נפתחה בכפוף להנחיות הקורונה.פתיחת שנת הלימודים תשפ"א: 

 הפתוח.התלמידים בבתי הספר היסודיים לומדים במבני בית הספר ובשטח 

: השר יזהר שי ביקר בעמק יזרעאל. הביקור התחיל במרכז החדשנות שעתיד ביקור שר המדע

  .בתחום המדעשהמועצה מובילה ה זבדה. הצגנו בפני השר את כל התכניות ילהיפתח במנשי

ומשרד האוצר להפחית את ההנחה על הקרקע. קיימנו פגישה עם  רמ"יבכוונת  עדיפות לאומית:

 רמ"י שתוכננהוצירפנו רשויות נוספות. נכון לרגע זה, הנושא ירד מסדר היום של ישיבת רמ"י מנהל 

אלש"ח  200 -ממדובר על הקטנת ההנחה  עדיין לא קיבלנו את הפרוטוקול. .08/09/2020ליום שלישי 

 האיום עדיין קיים והמועצה לא תרפה מהנושא. .אלש"ח בלבד 50 -ל

ם משרד השיכון לקידום התכנית. אנחנו נתקלים בפערי גישה המועצה בדיאלוג ע תכנית כוללנית:

ואנחנו פועלים לשמור על המועצה וצרכיה. אנחנו רוצים לנצל את היתרונות ולא לוותר על 

 העקרונות.

רכז חקלאי העמק אנחנו מוטרדים מאוד ממחירי המים. התארגנו בשיתוף מ מחירי מים לחקלאות:

 מים.לפגישה בירושלים עם מנכ"ל משרד ה

המועצה קיבלה אישור לקול קורא שהוגש  מלגות מעורבות חברתית מועצה אזורית עמק יזרעאל:

מלגות בסך  100 -למפעל הפיס עבור מלגות לסטודנטים בשנת הלימודים תשפ"א. קיבלנו הרשאה ל

 20. גייסנו שותפים, המכללה האקדמית עמק יזרעאל 50%המועצה נדרשת במאצ'ינג של ₪,  10,000

סטודנטים תושבי יישובי המועצה מלגות, שיתוף הפעולה עם פרח מאפשר ל 50מלגות ואת פרח ל 

 לבצע את שעות ההתנדבות בכל מקום ברחבי הארץ. ההרשמה נפתחה בתחילת אוגוסט. 

במהלך הקורונה נעשו התאמות לפעילות, הסטודנטים ביצעו את כל שעות ההתחייבות שלהם 

 בתש"ף.

 ליריב בן עזר להולדת הנכדה הראשונה. 

, שי צנוע תוצרת העמק יחולק לבתי חברי המליאה 

 בסיוע פקחי המועצה )עדי גרנוב, רועי קליין, שגב בוסקילה( ומורן ניר.

 

מצ"ב  –אבי סמוביץ מציג את המצב במועצה ואת הפעילות שמתבצעת למניעת ההתפשטות  קורונה:

 .לחצו כאן -קישור לעדכונים באתר המועצה  .כולל סרטוןמצגת  נספח א'

 

בסוף יולי חליתי,  .רשויות 17בפיקוד העורף, אני אחראי על  הבמסגרת תפקידי כמפקד נפ :רז קרני

חשוב למניעת זה  .מסכות וריחוק חברתישלושה שבועות קשים, מחלה לא נעימה. הקפידו על 

 התפשטות המחלה.

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?TopicID=20869
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?TopicID=20869
https://www.emekyizrael.org.il/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/
https://www.emekyizrael.org.il/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/
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 תשתיות תחבורתיות ברחבי המועצה:

  'במצ"ב נספח  –מציג את הפרויקטים המתנהלים בעמק דובי וינגרטן, מהנדס המועצה 

 .רמזור בשרידשיר ברניב פרסאי: מבקשת בדיקה לעניין 

סידור המאפשר לתושבי עדי להגיע לתחנת הרכבת הקלה נתיב ומירה גלס מבקשות שיהיה תמי 

 .עם הסמוכה מבלי להזדקק לרכב פרטיבתחנת שפר

הרדוף ועד -עדי אל כביש 79 השלמת מדרכה מתחנת האוטובוס בירידה מכביש שתבקמ סלג רהמי

קטע זה משמש את תושבי עדי להגיע רגלית מהישוב  ,עם התפצלות הכביש הפונה אל עדי המפגש

 ., הינו ללא מדרכה ואינו בטיחותי להולכיםאל התחנות בצומת

זהו נתיב  ,תיקון קטע כביש מהרדוף לכעביהתמי נתיב העלתה בקשה להתערבות המועצה ב

בקטע זה ישנם בורות, מהמורות קטע  .לנסיעת אוטובוסים לבתי הספר וכן לתושבים  המשמש

 בעייתי מאוד והמצב נמשך שנים.

  :דובי וינגרטן מהנדס המועצההתייחסות 

 מתוכננת פגישה  - נפנה גם למתכנני הרק"ל לבצע מדרכה ,בעבר פנינו לנת"י להשלמת המדרכה

 .22/11/2020  ביום

  הכביש בכעבייה ייבדק מול המועצה המקומית כעבייה.תיקון 

 

 

 :2020 אוגוסט 09מיום  16 מספר ישיבה יםאישור פרוטוקול .223

 

 החלטה:

 2020 אוגוסט 09מיום לאשר את פרוטוקול המליאה 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

  :הצהרת אמונים – )נציג מליאה חדש מטעם מושב בית לחם הגלילית(אייל ברש  .224

 כהונתה.אייל ברש מחליף את איריס גרומן שביקשה לסיים את 

 אייל מציג את עצמו.

חבר המועצה שלא )ג(:  24, סעיף 2004-( תשס"ד90הצהרת אמונים של חברי המועצה )תיקון מס' 

נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים 

 בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח.

 למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".אייל ברש: "אני מתחייב לשמור אמונים 

 

 

 : 2020עדכון תקציב מועצה לשנת  .225

 'ג נספח –שגיא וייץ מציג את הנושא, מצ"ב קובץ תקציב מפורט 

 תמי נתיב: ממה נובע הגירעון בקתדרה?

 מירי שריג: בשנה הקרובה שנת הלימודים לא תפתח במכללה, על הלימודים שהופסקו בשנת תש"ף

 מלש"ח.  1.6בסך גרעון הוא , המצב כיום בגין אי קיום סמסטר ב' החזרנו כספים לנרשמים
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 שיר בר ניב פרסאי: יתקיים דיון על הקתדרה?

, בעניין הקתדרה, 2020את עדכון תקציב המועצה לשנת אייל בצר: עכשיו אנחנו מתבקשים לאשר 

 , דיון יתקיים בהמשך.הפעילות ממשיכה בזום

 

 החלטה:

 אלש"ח.  364,920 :2020את עדכון תקציב המועצה לשנת לאשר 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 :חוק עזר פינוי אשפה .226

 : חוק העזר המעודכן.'דמצ"ב נספח  –אסי אליה מציג את הנושא 

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי רשות מקומית רשאית לגבות תשלומי חובה בגין פינוי פסולת 

שאינה ביתית. יחד עם זאת נקבע בפסק הדין שעל מנת גבות את תשלומי החובה על הרשויות לקבוע 

בחוקי העזר קריטריונים להבחנה בין פסולת ביתית לפסולת שאינה ביתית. בעקבות פסיקה של בית 

משפט העליון ניסח משרד הפנים, בעיכוב של מספר שנים, כללים להבחנה בין פסולת עסקית לבין ה

 חוקי העזר.את פסולת ביתית, שעל בסיסם נדרשות הרשויות לתקן 

על רקע זה הוכן החוק החדש שכולל נוסחה לתחשיב הפינוי לפסולת עודפת מהעסקים. החוק מכיר 

 ללא תשלום נוסף, המועצה לפנותעל ת ביתית ואשר אותה בכמות פסולת שנזקפת לעובדים כפסול

ין פינויה ניתן לגבות תשלומי חובה. החוק מאפשר למועצה להטיל את חובת גלבין פסולת עודפת שב

 הפינוי של כל הפסולת על המפעל, תוך מתן זיכוי כספי בגין "הפסולת הביתית".

 את פינוי האשפה ביישובים?ערן בר רבי: ללא קשר לעדכון החוק, האם אפשר להגביר 

משמעות הגדלת מספר אסי אליה: בכל יישובי המועצה מפנים פעם בשבוע את הפחים הירוקים. 

 אם יש בעיה נקודתית, אנחנו מטפליםהפינויים היא כספית. אנחנו לא רואים צורך בהחלטה גורפת, 

מפנים פעם בשבועיים, אנחנו מכירים את הבעיה, קביעת תדירות  את הפחים הכתומים ת.מ.י.ר .בה

בסמכות המועצה. פנינו לתאגיד וביקשנו מעבר לפינוי של פעם בעשרה  ר אינה.י.מ.על ידי ת הפינוי

ימים, אנחנו מקווים לקבל תשובה חיובית. )עדכון לאחר ישיבת המליאה: הבקשה אושרה ועוברים 

 ה ימים(.לפינוי פחים כתומים פעם בעשר

 ? האם ישלמו יותר?/ חדרי אוכל שיר בר ניב פרסאי: מה המשמעות של עדכון החוק לבתי העסק

, והנושא הגיע לבג"צ שהיה לטובת הרשויות אך דרש הסדרה אייל בצר: עד היום לא היה מסודר

 המפעלים מתייחסים לעובדיםהרשות המקומית מחויבת לאסוף אשפה ביתית ממגורים בלבד. לגבי 

מייצרים פסולת ביתית, כל השאר נקרא פסולת עודפת שהעסק מפנה על חשבונו או שהמועצה ש

 . הרשות פטורה מפינוי פסולת עודפת.מפנה ומחייבת

 שיר בר ניב פרסאי: עד עכשיו הפינוי היה בחינם?

 : ברוב המקרים לא פינינו פסולת תעשייתית, ההבחנה שלך לקייטרינג בשריד, נצטרךאסי אליה

  לתת את הדעת לעניין עסקים שפינינו עד היום.

 שיר בר ניב פרסאי: מדובר בתקופה לא פשוטה להטיל על עסקים עלויות.
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 החלטה:

 ד' בנספחלאשר את חוק העזר לפינוי אשפה המפורט 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 

 :משרה לאישור עבודה נוספת 100%בקשת שתי עובדות ב  .227

העובדת ג.ו ששלחה מכתב מעו"ד שהיא מבקשת להציג בפני ייל בצר מבקש להסיר בקשה של א

הוועדה את טיעוניה ולכן אנחנו נענים לבקשתה ומבקשים להוריד מסדר היום את בקשתה 

 אין חובה לאפשר לעובד להשמיע טיעונים בפני הוועדה/מליאה. שנדרשת באישור מליאה.

הבקשה אינה לטובת הכלל כפי שנדרש גבי קנץ מציג את החלטת הוועדה לעניין בקשת העובדת ע.י,. 

תעבוד עם רשויות שכנות בשל ממשקים שיש למועצה העובדת שויה להיות בעיה אם ע, בתנאי הסף

 .אחרות עם רשויות

 הוועדה החליטה פה אחד להמליץ למליאה לא לאשר את הבקשה.

עומק בכל בקשה אייל בצר: לרוב, מדובר בנושאים רגישים ולכן הוועדה היא זו שמקיימת דיון 

 ומציגה את המלצותיה למליאה.

 

 החלטה:

 לאשר את המלצת הוועדה שלא לאשר עבודה נוספת לעובדת ע.י

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 :משרה לעבודה נוספת 100%הרכב הוועדה לאישור בקשות עובד ב  .228

 ושלושה חברי מליאה. ל, גזברמנכ"

 ערן בר רבי כחבר הוועדה.איריס גרומן סיימה את תפקידה ולכן מבקשים לאשר את 

 .מליאהמקרב חברי ה ערן בר רבי מצטרף לגבי קנץ ולזיו ורהפטיג

 

 החלטה:

 משרה לעבודה נוספת 100%עובדים ב הרכב הוועדה לאישור בקשות לאשר את 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 שמות רחובות ומספרי בתים, מושב בית לחם הגלילית: .229

לפקודה ולפיו  1א'  24לפקודת המועצות המקומיות שנכנס לתוקף, הוסף סעיף  56על פי תיקון מס' 

הוטלה על מועצה מקומית חובה לקרוא שמות "לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות", 

 לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במספרים. 
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הסמכות למתן שמות לרחובות הואצלה לוועדים  10.7.2011בהתאם להחלטת מליאה מיום 

 הוועדים המקומיים נדרשים להעביר לאישרור המליאה.  -המקומיים 

 מושב בית לחם הגישו מפה כולל פירוט שמות הרחובות וסימון מספרי הבתים בהתאם לנדרש. 

סתן, התבואה, דרך היער, הכרם, האביב, השדרה הטמפלרית, הראשונים, השדות, היוגב, הבו

 העמק, רגבים

 הדקל, מגדל המים, סמטת הפעמון, העומר, החורש

 

 החלטה:

 לאשר את שמות הרחובות במושב בית לחם הגלילית

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 :מתן ערבות לנתיבי גז הטבעי לישראל עבור פרויקט הקמת קו מאסף ביוב לתמרת .230

העמק מציג את הנושא: לצורך הפקת ערבות בנקאית בחשבון המועצה ע"ס צחי ורמוס מנכ"ל יובלי 

 לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, נדרש להציג היתר ממשרד הפנים.₪  150,000

על ידי המועצה, לכן על פי חוק מוגדר  100%תאגיד שעל פי רשם החברות מוחזק ב  –יובלי העמק  

 אשראי. כתאגיד נשלט וגם כן נדרש בהיתר בכל העמדת

במסגרת פרויקט קו מאסף ביוב חדש לתמרת, אנו נדרשים לחצות קו גז בכביש מצומת נהלל לכיוון 

 מגדל העמק. הערבות מוגבלת בשלושה חודשים עד לסיום הפרויקט.

 חברי המליאה ביקשו לדעת לגבי ערבות של הקבלן למועצה.

את הערבות וביטוח הקבלן למטרת יועץ הביטוח של המועצה בדק ואישר לאחר הישיבה צחי עדכן ש

 חציית הגז.

 

 החלטה:

אלש"ח לחברת נתיבי גז הטבעי לישראל עבור פרויקט  150על סך ערבות מועצה לאשר 

 הקמת קו מאסף ביוב לתמרת

 אושר ללא מתנגדים 
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 חשבון הורים: –שינוי מורשה חתימה בי"ס שדה יעקב  .231

על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד 

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

 המנוהל בבנק הפועלים סניף קריית טבעון. 323444בחשבון 

  מנהלת )במקום רות פרינס כרמית( -שרה אסתר רפפורט 

 מזכירת בי"ס -מתוקה האוסהלטר 

   נציג הורים  -נתנאל מליחי 

מנהלת בית הספר ובעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  -חתימותיהם של שניים הרכב החתימה: 

 בית הספר "שדה יעקב".

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון 

 הרשות:

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

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

 מידע ופעולות         -פועלים בטלפון                          
 "תיק ממסרים"                                                                                 

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                         
 החלטה:

 לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון הורים בית ספר שדה יעקב

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 חשבון רשות: –שינוי מורשה חתימה בי"ס שדה יעקב  .232

התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם 

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

 המנוהל בבנק הפועלים סניף קריית טבעון. 318661בחשבון 

  מנהלת )במקום רות פרינס כרמית( -שרה אסתר רפפורט 

 מזכירת בי"ס-מתוקה האוסהלטר 

 מנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חותמת  בי"ס שדה יעקב חתימות:הרכב ה

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון 

 הרשות:

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

 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:

 לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון רשות בית ספר שדה יעקב

 אושר ללא מתנגדים 
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 חשבון הורים: – אופקים קיבוץ מרחביהשינוי מורשה חתימה בי"ס  .233

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, 

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

 .עפולההמנוהל בבנק הפועלים סניף  450060בחשבון 

  מנהלת  -אפרת שגב 

  עירית פורת(מזכירת בי"ס )במקום  -שירן בניאס 

  נציג הורים  -נעמה שיאון 

מנהלת בית הספר ובעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת   -חתימותיהם של שניים הרכב החתימה: 

 בית הספר "אופקים" 

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון 

 הרשות:

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

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

 מידע ופעולות         -פועלים בטלפון                         
 "תיק ממסרים"                                                                                 

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                         
 

 החלטה:

 אופקים, קיבוץ מרחביה.לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון הורים בית ספר 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 חשבון רשות: – אופקים קיבוץ מרחביהשינוי מורשה חתימה בי"ס  .234

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק, 

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

 .המנוהל בבנק הפועלים סניף עפולה 275609בחשבון 

  מנהלת  -אפרת שגב 

  מזכירת בי"ס )במקום עירית פורת( -שירן בניאס 

בצרוף חותמת  בית הספר  חתימותיהם של מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספרהרכב החתימה: 

 ."אופקים"

 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"                                                                                 

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                        
 

 החלטה:

 אופקים, קיבוץ מרחביה.לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון רשות בית ספר 

 אושר ללא מתנגדים 
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 תב"רים: .235

 '.הבנספח התב"רים המפורטים רשימת שגיא וייץ מציג את 

 

 החלטה:

 'הבנספח  המפורטים לאשר את התב"רים

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמה: מורן נירר

   
 אייל          בצר  רינת     זונשיין

 ראש   המועצה  המועצהמנכ"ל 


