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 (פ"אתשה ז' באלול) 2021 אוגוסט 15 מיום 22פר סמפרוטוקול ישיבת הנהלה 

  נוכחים:

 זיו ורהפטיג שי יזרעאלי אבי סמוביץ דליה אייל אייל בצר

 הולנדרנועם  אלי בן סימון  פרסאי ברניבשיר  יוחאי פורת ישראל ויזל

  קיריאורי  ל ברילג  קרנירז  יריב בן עזר

 

כליל , מירי שריג שחר אורן, צחי ורמוס, ,אלי יהודהשגיא וייץ,  ,עודד דונגעו"ד רינת זונשיין,  משתתפים:

 חלי דניאל.יפתח גיא, , כנעני

 על סדר היום: .1
 דיווחי ראש המועצה .2
 יפתח גיא, מנהל אגף החינוך.מציג:  -הצגת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב .3
ואדמיניסטרציה באגף החינוך והחינוך החברתי ואישור חוזה  תפעול מחלקת מנהלת תפקיד הגדרת .4

 30סטרציה" באגף החינוך והחינוך החברתי בשכר יאישי לתפקיד "מנהל/ת מחלקת תפעול ואדמינ
 אחוז משכר מנכ"ל. מציג: יפתח גיא, מנהל אגף החינוך. 40 -

 מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. -2021תקציב המועצה לשנת עדכון  .5
מציגה: מירי שריג, חשבת  -המוגש למועצה  2020דיון בדו"ח על מצב התאגידים העירוניים לשנת  .6

 המועצה.
מציגים: שגיא וייץ, גזבר המועצה ורינת זונשיין,  -2022אישור התבחינים למתן תמיכות לשנת  .7

 מנכ"ל המועצה.
מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל  -אחוז משכר מנכ"ל 40 - 30אישי לכליל כנעני בשכר אישור חוזה  .8

 המועצה.
מציגה: רינת  -אחוז משכר מנכ"ל 30-40אסנת דוד מנהלת מחלקת נוער, אישור הסכם אישי בשכר  .9

 זונשיין, מנכ"ל המועצה.
נשיין תצטרף במקום רינת זו –שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה  -דירקטוריון כחול לבן .10

 מציג: אייל בצר, ראש המועצה. -לילך כהני
לילך כהני תצטרף במקום  -שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה -דירקטוריון יזרעאל עפולה .11

 מציג: אייל בצר, ראש המועצה. -רינת זונשיין
נצ'וק תצטרף טטיאנה בו –שינוי בהרכב הנציגים מקרב נבחרי הציבור  -2000דירקטוריון שגיא  .12

 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. -במקום  ערן ברבי 
אלי לוין ממושב נהלל  ואישרור הרכב  -דתית לאמיר אורן ז"להמחליף בהרכב המועצה  אישור .13

 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. -2020 16מועצה דתית מפרוטוקול מליאה מס' 
 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. -ביה בקשה לרישום רחובות חדשים בקיבוץ מרח .14
מציג: אלי יהודה, מבקר  -אישור מועמדים לוועדת ביקורת רמת דוד, כפר יהושע וגבעת אלה .15

 המועצה.
אחוזת ברק,  -גבעת אלה, מרומי שדה -גניגר, יחד -שינוי מורשי חתימה ביה"ס עמק יזרעאל .16

 ועצה.מציג שגיא וייץ, גזבר המ -יפעת )ביה"ס חדש( -העמק
 מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. -"העמק" -ביה"ס חינוך מיוחד, יפעת –פתיחת חשבון בנק  .17
 מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. )מצ"ב(. –תב"רים  .18
 שונות. .19
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 עדכוני ראש המועצה:

 שיר פרסאי ברניב, רז קרני ואורי קירי -ברכות לחברים החדשים שהצטרפו לחברי ההנהלה 

  החלטת הממשלה  2050הסכמה של כל השותפים בקואליציה לבטל את החלטה ישנה  - תעופההשדה(

ו לעמוד לצידנו, שהתחייב הפוליטיקאים, נכון לרגע זה כל בדבר הקמת שדה התעופה ברמת דוד(

לכן  ,שעד שלא תהיה חלופה אחרת הכל יכול להשתנותחוששים . אנו םבהתחייבות מבטיחים לעמוד

 אנו לא עוצרים לרגע ופועלים בכל החזיתות על מנת למצוא פתרון. אין יום שאנו לא עוסקים בזה.

  לאחר כינון הממשלה, הוועדות מתחילות לייצר החלטות שלטעמי אינן "אפויות"  –ועדות גיאוגרפיות

תבור, לאחר עד הסוף. למשל: החלטה שעלולה לפגוע בנו מאוד בנוגע להכנסות מאזור התעשייה אלון 

בקיעים נוספים מצאנו בחינה לעומק, אנחנו חושבים שנפלה טעות משמעותית בנתוני הוועדה. 

 רמת דוד ומעלול. ,בהמלצת הוועדה בנושא חלוקת הכנסות מבסיסי צה"ל

 נים לנושא חשיבות רבה.בדין ודברים מול הוועדה ונותאנחנו 

  גם פה ההחלטה לא מבושלת עד  .כולכם ערים למאבק נגד הרפורמה שמוביל משרד האוצר –חקלאות

הסוף. הכי חמור שניסו להכניס את ההחלטה בדלת האחורית באמצעות חוק ההסדרים ולא בחקיקה 

ראשית. אנחנו פועלים על מנת להוציא את ההחלטה מחוק ההסדרים עד לאישור התקציב בכנסת, 

 בנובמבר הקרוב.

 התקיים  .יו"ר ועדת הרווחה של הכנסת ,ביקרה אצלנו השבוע ח"כ רייטן –ור ח"כ אפרת רייטן ביק

איתה דיון בנושא בהשתתפות אנשי המקצוע של המועצה. בנוסף לקחנו אותה לראות חקלאות מהי 

במושב תל עדשים וגייסנו אותה לתמוך במאבק שלנו נגד שדה התעופה. הבטיחה שתעזור לנו בנושא 

 רד התחבורה ושרת התחבורה מירב מיכאלי.מול מש

 

 מציג: יפתח גיא, מנהל אגף החינוך. -הצגת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב. 1

 ת שנת הלימודים תשפ"ב, מצ"ב המצגת.חיפתח הציג בפני חברי ההנהלה את נושא פתי

הדגישו  בנוסף הוצגה הדילמה האם נכון להקים תיכון רביעי או להגדיל את הקיימים, אייל ויפתח

שאנחנו בשלב איסוף הנתונים וקודם כל פועלים מול משרד החינוך על מנת לקבל את ההרשאות 

 )מדובר בתהליך ארוך ומורכב(.

המסע "ציבור ושהחלטות יתקבלו על בסיס של שיתוף חברי ההנהלה ביקשו שיתקיים תהליך 

 ."החינוכי

 אנחנו ממשיכים במסע החינוכי, הייתה וועדה ציבורית שעסקה בנושא הזה בשנה האחרונה. –יפתח 

 שיתוף ציבור זה דבר חשוב, אנחנו מאמינים בזה ונמשיך לבצע זאת.  –אייל 

 הצגת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב תובא להצגה מול חברי המליאה. -החלטה 

 

באגף החינוך והחינוך החברתי ואישור חוזה  ואדמיניסטרציה תפעול מחלקת מנהלת תפקיד הגדרת .2

 30" באגף החינוך והחינוך החברתי בשכר התפקיד "מנהל/ת מחלקת תפעול ואדמיניסטרציאישי ל

 אחוז משכר מנכ"ל. מציג: יפתח גיא, מנהל אגף החינוך. 40 -

 :גדרת התפקידהיפתח הציג את 

 נהלי. כוח האדם המחינוך החברתי וניהול תאום ותכלול האדמיניסטרציה באגף ה •

 תאום ותכלול ההפעלה והאדמיניסטרציה במחלקות החינוך הבלתי פורמלי והפורמלי. •
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ות החינוך הבלתי פורמלי תאום ותכלול המחלקות באגפי המועצה התומכות במערכ •

 ובהן : הנדסה, תחבורה, ביטחון, תרבות, איכות הסביבה ועוד., והפורמלי

מיניסטרטיבי גם באגף החינוך וגם בחינוך הבלתי פורמלי.  אנו קיים  תכלול רחב של כל הנושא האד

מבקשים לשלם שכר ראוי, תפקיד בסדר גודל שמקיים קשרים וממשקים רבים אנו רוצים לאשר שכר 

משכר מנכ"ל. אין ספק שתפקיד זה דורש מכרז אך חשוב לנו לאשר ראשית את נושא  30-40%של 

 השכר.

 ואדמיניסטרציה באגף החינוך  תפעול מחלקת מנהלת תפקיד הגדרת -החלטה

והחינוך החברתי ואישור חוזה אישי לתפקיד "מנהל/ת מחלקת תפעול 

, אחוז משכר מנכ"ל 40 - 30" באגף החינוך והחינוך החברתי בשכר הואדמיניסטרצי

 תובא להצגה מול חברי המליאה.

 מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה. -2021עדכון תקציב המועצה לשנת  .3

המועצה עורכת ומאשרת את תקציבה לשנת הכספים הבאה על בסיס נתוני חודש ספטמבר של השנה 
 הקודמת ובהתבסס על תכניות עבודה מקושרות תקציב.

 יחד עם זאת, המועצה נדרשת לעדכן את תקציבה לאור שינויים אשר מתגלים במהלך שנת הכספים.
 

 : 2021נת להלן עיקרי השינויים המובאים בעדכון התקציב לש

 סעיף הוצאות, פרק תקציבי כמפורט בגיליון האקסל )האבנים הגדולות( .1
 אש"ח  1,070   –תברואה  .א
 אש"ח 3,190   -חינוך  .ב
 אש"ח  930 תרבות נוער וספורט  .ג
 אש"ח  552  רווחה .ד

 אש"ח 5,742  סה"כ
 

 סעיף ההכנסות, מקורות המימון  .2
 אש"ח )העמקת גבייה( 4,000  ארנונה  .א
 אש"ח 1,270 קיצוץ בהוצאות .ב
 )שיפוי שמתקבל לאור מתן הנחות בארנונה עקב הקורונה( אש"ח 600 שיפוי ארנונה  .ג

 אש"ח   5,870  סה"כ 
 

 לקצץנאלצים גם אנו  דכון תקציב.תקציב אנו מראש מעדכנים שיהיה ע כשאנו מעביריםאייל:  

 נדאג לאזן את התקציב.כדי לאזן את התקציב,  ₪ליון ורבע יכמ

 להצגה מול חברי המליאה. יובא  2021עדכון תקציב המועצה לשנת  -החלטה 

 

מציגה: מירי שריג, חשבת  -המוגש למועצה  2020דיון בדו"ח על מצב התאגידים העירוניים לשנת  .4

 המועצה.

בתוך החברה הוא , כ"א שמתנהל  ₪ 1,035,000של  מצטבר עם עודףמירי: החברה הכלכלית סיימה 

 אלש"ח.  230השירותים ניתנים ע"י שירותי חוץ. סה"כ עודף השנה המנכ"ל בלבד ו

זאת חברה עירונית של ובתפעולם. בהקמת אזורי תעשיה ת בעיקר קעוסהחברה הכלכלית אייל: 

אך עיקר  ,נושאים נוספיםלוקחת על עצמה  מפעם לפעם, בתיאום עם המועצה, החכ"ל הרשות. 

 ה.יתעסוקתה היא אזורי התעשי

החברה הכלכלית היא זרוע ציבורית של המועצה, הרווחים הצבורים משמשים לפרויקטים  שחר:

 שהחברה יוזמת לטובת רווחת המועצה, על מנת לפתח מקורות פרנסה יציבים לאורך שנים למועצה. 

לחברה שמתווה יעדים ומדיניות ליצירת מקורות הכנסה בהתאם לתקנון שאליה  ריוןוקטדיריש 

 בת.מחויכלכלית החברה ה
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כמידי שנה בשנים האחרונות גדלה במחזורי הפעילות שלה והשורה התחתונה מירי: יובלי העמק, 

מהם הם ממכירת  24כאשר  ₪מיליון  30. מחזור הפעילות עומד על ₪ 1,700,000הוא רווח צבור של 

ני מים צרכ ובעיקר תנובה הם . המפעלים2000יא ספק המים באזור אלון תבור ושגיא חברה המים. ה

 למועצה. ניםמים וביוב שניתשירותי גדולים. יתרת השירותים הם 

 .בכל הקשור למים וביוב ע הארוכה של המועצההחברה היא הזרו צחי:

כרוך בנושא התשתיות מה ש. כל והביוב החברה היא זרוע ביצוע של המועצה בכל נושא המים אייל:

עוברים לאחריות החברה ענייני יובלי העמק. לאחרונה  מבוצע על ידיה אך התפעול נשאר בידי המועצ

הקליטה מותנת באישור ובמענקים  .יישובים שהוגדרו על ידי רשות המים כספק קורסהמים והביוב ב

 של רשות המים ולפי המדיניות של המועצה.

 ועמק המעיינות זבולון, ו)מגיד עם רשויות נוספות עמותה שהיא שותפות אופק לתעסוקה, מירי:

אלש"ח שנובעים מירידה  145. השנה סיימה העמותה בגרעון של שנה שעברה על פרישתה(ב השהודיע

, פרישתה של המועצה האזורית עמק בתקציב העמותה של משרד הרווחה ההשתתפותבהיקף 

  ושנת הקורונה. המעיינות

. 2022הובילו לגרעון. נקווה שנקבל תקציב בשנת  ,מדינהוהעדר תקציב לתקופת הקורונה  אייל:

 .נקיים דיון משותף לשלוש הרשויות ונבחן את האפשרויות לתקצב את העמותה ,ולאבמידה 

מועצה שני שליש ל .מגדל העמקעיריית , חברה כלכלית מלכ"רית בשיתוף עם 2000שגיא  מירי:

של  ותפקידהפעילות נמוך המחזור ה"כ וגדל כל הזמן. ס יה מתפתחתעשיהמגדל העמק שליש. אזור לו

 ה. יבאזור התעשישנמצאות צר מעטפת לחברות יהחברה הוא בעיקר לי

 מעט פעילותיחסית תה יבשנה זו הי ,(50/50של המועצה ושל עיריית עפולה )בשותפות יזרעאל עפולה, 

 , מעט הוצאות תחזוקה ולא היה מקורות מימון חדשים.של המנהלת

 

 , והןתועצמאי ותויזרעאל עפולה. החבר 2000שני אזורי תעשיה משותפים , שגיא  : אנו מנהליםאייל

הארנונה  ןיה וההכנסות הילקדם את אזורי התעש של חברות אלה הואתפקידן ת הרשויות. בבעלו

 לרשות. 

 מליאה.ב לדיון ויובא ,2020דו"ח על מצב התאגידים העירוניים לשנת ה -החלטה 

 

מציגים: שגיא וייץ, גזבר המועצה ורינת זונשיין,  -2022תמיכות לשנת אישור התבחינים למתן  .5

 מנכ"ל המועצה.

בנוהל תמיכות  , בהתאם לקבועתבחינים שמעוניינת להעניק תמיכות, צריכה לאשררשות המקומית 

 (. 4.2006של משרד הפנים )חוזר מנכ"ל 

ספורט, מוזיאונים, פעילויות לטובת הגיל השלישי, חינוך  מוצע להעניק תמיכות הן:הפעילויות בגינן 

לא פורמאלי, רווחה, חברה וקהילה, בריאות )קרן לפיתוח מרכז רפואי העמק(, איכות הסביבה 

שיעור התמיכה בכל פעילות נתמכת   ומוסדות הפועלים לגיוס כספים לפרויקטים ציבוריים במועצה.

 התאם לתבחינים המצורפים.ייקבע בתקציב המועצה, והחלוקה תהיה ב

 נעשו מספר שינויים:השנה רינת: 

. לפיכך בשנה הבאה היא עמותת כחול לבן הפכה לעמותה עירונית ראשית, .1

 לא תהיה גוף נתמך.

עד היום לא תמכנו ואנו חושבים שיש חשיבות גדולה לפעילות  - מכינות .2

 שנעשית למען תושבי העמק ונראה לנו שראוי לתמוך בהם.
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סעיף הסל. אנו סבורים שקביעת פעולות נתמכות צריכה להיות בוטל  .3

 פוזיטיבית ולא שיורית.

המסמך נערך מחדש, באופן שלדעתנו יהיה יותר קל להתמצא בו, הן למי  .4

 שמגיש את התמיכה והן למי שבודק את הבקשות.

 נותרו כפי שהיו לפני שנה.  מעבר לכך, עיקרי הדברים

 

 .2022לשנת מצ"ב קובץ תבחינים המוצעים 

 להצגה מול חברי  יובא  2022אישור התבחינים למתן תמיכות לשנת  -החלטה

 המליאה.

 

מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל  -אחוז משכר מנכ"ל 40 - 30אישור חוזה אישי לכליל כנעני בשכר  .6

 המועצה.

 כליל יצא מאולם המליאה

כנעני למשרה במקומו של נועם כהן בחרה את כליל  2021במאי  2ועדת בחינה שהתקיימה ביום  רינת:

 משכר מנכ"ל(, נקבע ע"י משרד הפנים. 30% - 40%שעזב. טווח השכר של מנהל מחלקה בחוזה אישי )

מבקשים את אישור ההנהלה / המליאה לתנאי העסקתו של כליל כנעני כמנהל מחלקת תכנון 

 .משכר מנכ"ל 30% - 40%אסטרטגי בטווח שכר של 

 יובא, אחוז משכר מנכ"ל 40 - 30אישי לכליל כנעני בשכר אישור חוזה  -החלטה 

 להצגה מול חברי המליאה.

 

מציגה: רינת  -אחוז משכר מנכ"ל 30-40אסנת דוד מנהלת מחלקת נוער, אישור הסכם אישי בשכר  .7
 זונשיין, מנכ"ל המועצה.

במקום תום בחרה את אסנת דוד למשרה  2021באוגוסט  9ועדת בחינה שהתקיימה ביום  רינת :

 משכר מנכ"ל(, נקבע ע"י משרד הפנים. 30% - 40%אלבו. טווח השכר של מנהל מחלקה בחוזה אישי )

משכר  30% - 40%מבקשים את אישור ההנהלה / המליאה לתנאי העסקתה של אסנת בטווח שכר של 

 .מנכ"ל 

 יובא להצגה מול חברי  אחוז משכר מנכ"ל 30-40אישור הסכם אישי בשכר  -החלטה

 המליאה.

 
רינת זונשיין תצטרף במקום  –שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה  -דירקטוריון כחול לבן .8

 מציג: אייל בצר, ראש המועצה. -לילך כהני

לאחר הפיכתה לעמותה עירונית, נדרשת  –שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה  :אייל

ים ולבצע התאמות ושינויים בכל הקשור לעובדיה הרבים. היועצת העמותה לבצע מכרזים רב

המשפטית של העמותה סבורה שנדרשת מעורבות רבה ואינטנסיבית של  מנכ"ל המועצה, לכן 

מבקשים לאשר את מנכ"ל המועצה רינת זונשיין כנציגת המועצה בוועד המנהל של העמותה במקומה 

 של לילך כהני.

 רינת  –שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה  -דירקטוריון כחול לבן -החלטה

 זונשיין תצטרף במקום לילך כהני יובא להצגה מול חברי המליאה.
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לילך כהני תצטרף במקום  -שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה -דירקטוריון יזרעאל עפולה .9

 המועצה.מציג: אייל בצר, ראש  -רינת זונשיין

, מבקשים לעשות הצרכה ולאשר את לילך כהני -שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה   :אייל

 כנציגת המועצה בדירקטוריון במקומה של מנכ"ל המועצה רינת זונשיין.

 שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה -דירקטוריון יזרעאל עפולה -החלטה- 

 ונשיין יובא להצגה מול חברי המליאה.לילך כהני תצטרף במקום רינת ז

 

טטיאנה בונצ'וק תצטרף  –שינוי בהרכב הנציגים מקרב נבחרי הציבור  -2000דירקטוריון שגיא  .10

 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. -במקום  ערן ברבי 

 הם הנבחרים  2000בדירקטוריון אזה"ת שגיא חברי המועצה )נבחרי הציבור( שחברים  רינת:

 משלושת היישובים להם יש זכויות בקרקע )שריד, יפעת וגיניגר(.

כפועל יוצא מכך הסתיימה סיים את תפקידו כחבר מליאת המועצה ו , מקיבוץ גניגר,בירערן בר

  (.כנציג קיבוץ גיניגר מקרב נבחרי הציבור) 2000דירקטור בשגיא כהונתו כ

על מנת לשמור על לכן,  .עצה מקיבוץ גניגרמחליפה את ערן ברבי כחברת המו גב' טטיאנה בונצ'וק

מבוקש למנות את טטיאנה בונצ'וק , המצב בו חבר המועצה מקיבוץ גניגר משמש כדירקטור בחברה

 .לתפקיד דירקטור בחברה

 שינוי בהרכב הנציגים מקרב נבחרי הציבור  -2000דירקטוריון שגיא - החלטה– 

 טטיאנה בונצ'וק תצטרף במקום ערן בררבי יובא להצגה מול חברי המליאה.

 

אלי לוין ממושב נהלל  ואישרור הרכב  - דתית לאמיר אורן ז"להמחליף בהרכב המועצה  אישרור .11

 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. - 2020 16דתית מפרוטוקול מליאה מס' המועצה ה

 

, אושר הרכב המועצה הדתית. אישור ההרכב על ידי משרד 9/8/20-הבישיבת המליאה מתאריך  רינת:

  הדתות התעכב מסיבות שאינן תלויות בנו.

 בטרם עת, התבקשנו לאתר מועמד/ת חדש/ה שייצג בהרכב  אורן בעקבות מותו של אמיר

המועצה הדתית את מושבי המועצה. לאחר בחינה ובדיקה של מס' מועמדים ראויים, 

כחבר הנוסף בהרכב המועצה  ,מבקשים להמליץ להנהלה/מליאה על אלי לוין מנהלל

 .הדתית

ס החקלאי, ויצו נהלל. אלי לוין: שימש בעבר כיו"ר האגודה ופעיל בוועדי הורים של ביה"

חברת קדישא של מושב נהלל, הינו מבאי בית  -משמש כיו"ר  ועדת "חסד שלח אמת"

הכנסת ואביו של יו"ר האגודה הנוכחי, שחר לוין.  מדובר באדם הגון וישר אשר ראוי 

 לשמש כחבר בהרכב.

  ,לאשרר מחדש את כל ההרכב של המועצה הדתית,  התבקשנולבקשת משרד הדתות

 :24.11.2021שמות המועמדים המוצעים כפי שאושרו בישיבה טלפונית מתאריך להלן 

  )אייל פוקס )גבת       

  )אלי לוין )נהלל 

 שמשית(   שרון שחר( 

 שמות )אחוזת ברק(  גילה כהן 

  )חיה קליגר )שדה יעקב                           
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 כפר גדעון(   אליהו שטיגליץ( 

  )אהרון בלחסן )הושעיה 

נפרדנו מחיה קליגר שעבדה  הנושא התעכב. בגלל שכמה שנים לא היה תקציב מדינה אייל:

נאלצנו לעבודה. כעת בשעה טובה לאחר  וומונה חשב שמול שנה 20-ככמזכירת המועצה הדתית 

 בתחילת השנה , לצערנו2020לאוגוסט  9 -הבחירות , אושר ההרכב מועצה דתית. ההרכב אושר ב

 מנהלל ונבחר במקומו אלי לוין מנהלל. ז"ל נפטר אמיר אורן 

 

 אלי לוין ממושב  -דתית לאמיר אורן ז"להמחליף בהרכב המועצה ר רואיש – החלטה

יובא להצגה , 2020 16נהלל  ואישרור הרכב מועצה דתית מפרוטוקול מליאה מס' 

 מול חברי המליאה.

וגאה על ההנהלה מברכת את חיה קליגר על בחירתה לתפקיד יו"ר המועצה הדתית 

כך שהמועצה הדתית של עמק יזרעאל היא הראשונה שבה מכהנת אישה בתפקיד 

 יו"ר המועצה הדתית.

 

 מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. -בקשה לרישום רחובות חדשים בקיבוץ מרחביה  .12
 קיבוץ מרחביה מבקש לאשר רישום רחובות חדשים:

 רחוב דרך האקליפטוס. –שכונה דרומית 

 רחובות שקד ושיטה.  –שכונת הבריכה 

 רחובות שיזף וליבנה. –שכונת המשתלה 

 מצ"ב פרוטוקול הוועד המקומי.

 ובא להצגה מול חברי , תבקשה לרישום רחובות חדשים בקיבוץ מרחביה - החלטה

 המליאה.

 
מציג: אלי יהודה, מבקר  -אישור מועמדים לוועדת ביקורת רמת דוד, כפר יהושע וגבעת אלה .13

 המועצה.

 מבקשים לאשר את המועמדים הבאים:

  זהר ארז, חיון מימון, יעקוב שי, פיגלמן יעקוב, רותם גדעון. –גבעת אלה 

  יותם קושניר, אורי פלד נקש, יעלה מילר. –רמת דוד 

  יובל אלעזר. –כפר יהושע 

 אישור מועמדים לוועדת ביקורת רמת דוד, כפר יהושע וגבעת אלה - החלטה ,

 ובא להצגה מול חברי המליאה.ת

 

אחוזת ברק,  -גבעת אלה, מרומי שדה -גניגר, יחד -יזרעאלשינוי מורשי חתימה ביה"ס עמק  .14

 מציג שגיא וייץ, גזבר המועצה. -יפעת )ביה"ס חדש( -העמק

  )וחשבון הורים.חשבון בי"ס  –עמק יזרעאל )גיניגר 

 חשבון בי"ס:

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 
על  575787התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

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

file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/רחובות%20שכונה%20דרומית.JPG
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/רחובות%20שכונת%20בריכה.JPG
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/רחובות%20שכונת%20משתלה.JPG
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/עמק%20יזרעאל%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/עמק%20יזרעאל%20הורים%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
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 )במקום אורית דביר( 039361076  –מנהל  ת.ז. -רואי כהן    1

   036610541  -מזכירת בי"ס ת.ז.-דנה אבידר    2

    
 

 חשבון הורים:

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 
על  648474התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

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

 
  

   

1 
  

 )במקום אורית דביר( 039361076  –מנהל  ת.ז. -רואי כהן 

   036610541  -מזכירת בי"ס ת.ז.-דנה אבידר    2

 024046872נציג הורים  ת"ז  –מרב טבקהוף     3
 

 

 

  )וחשבון הורים.חשבון בי"ס  –יחד )גבעת אלה 

 ס:"חשבון בי
 

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 
על שם בית   575760התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. הספר יחד 
 

    

 )במקום נירה מרום(  034988402 –מנהלת  ת.ז. -יפעת פבריקנט   1

 24097990  -מזכירת בי"ס ת.ז.-איריס בנקין  2
 

 
 

 חשבון הורים:
 

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 
על שם בית   665557התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. הספר יחד 
 

 
 

   

1 
 

 )במקום נירה מרום(  034988402 –מנהלת  ת.ז. -יפעת פבריקנט  

 24097990  -מזכירת בי"ס ת.ז.-איריס בנקין   2

  36499960  -נציגת הורים ת.ז.  -קרן בר אדון שילוח    3
 

 

  )וחשבון הורים.חשבון בי"ס  –מרומי שדה )אחוזת ברק 

 חשבון בי"ס:
 

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, 
זה להיות בעלי זכות החתימה  לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל

 המנוהל בבנק הפועלים סניף  עפולה 485018ן   בחשבו

    

 ?       )במקום אלה פלק( –מנהל בית הספר  ת.ז. -טרם ידוע    .1 

 

 )במקום נטע לי קרן(  59693168  -מירה ימיני מזכירת בית הספר  ת.ז. .2
 

file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/יחד%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/יחד%20הורים%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/מרומי%20שדה%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
file:///C:/Users/henc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFJRAV6C/מרומי%20שדה%20הורים%20%20שינוי%20מורשה%20חתימה%2029.8.21.docx
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 חשבון הורים:

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

 485026ן   התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבו

 המנוהל בבנק הפועלים סניף  עפולה

    

 
 ?       )במקום אלה פלק( –מנהלת בית הספר  ת.ז. -טרם ידוע   

 

 )במקום נטע לי קרן(  59693168  -מזכירת בית הספר  ת.ז. -מירה ימיני 

  65654881 –יו"ר  ועד הורים ת.ז.  –גלית אביטל 

  
 

 

 גבעת אלה,  -גניגר, יחד -שינוי מורשי חתימה ביה"ס עמק יזרעאל - החלטה

ובא להצגה מול חברי , ייפעת )ביה"ס חדש( -אחוזת ברק, העמק -מרומי שדה

 המליאה.

  יצאנו למכרז לניהול בית הספר יחד עם משרד החינוך,  –בי"ס מרומי שדה

 מקווים שעד המליאה כבר יהיה לנו שם ונוכל לאשר אותו/ה כמורשה חתימה.
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לטובת בי"ס חדש לחינוך מיוחד, בשטחו של בי"ס העל יסודי לפני מס' שבועות התקבל סמל מוסד 

 "העמק המערבי".

 .21ט'( ובעתיד הוא יצמח עד לגיל -כיתות )ז' 3בשנת תשפ"ב יהיו בו 

 לשם כך יש צורך בפתיחת חשבון בנק רשות לבית הספר והגדרת מורשי חתימה.

שידרשו ע"י הבנק, להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים 
לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

 בבנק הפועלים סניף  מגדל העמק  ן   שינוהל בחשבו

    

  36606143 –מנהלת בית הספר  ת.ז. -שימרית פולט אפרתי   .1 

 

  24040883  -צחי אייזנר  מנהלן בית הספר  ת.ז. .2
 

 

 ביה"ס  –פתיחת חשבון בנק בקשה ל – החלטה

ובא להצגה מול , י(-"העמק" -חינוך מיוחד, יפעת

 חברי המליאה.
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 שגיא הציג את רשימת התב"רים.

 .בהצבעהולא נכח בהצבעה על התב"רים שקשורים למושב בלפוריה, יריב בן עזר ביקש לא להשתתף 

 ובא להצגה מול חברי המליאה.טבלת התב"רים  ת – החלטה 

 רשמה: חן כהן

 


