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 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
 בסדר הדיון בסעיפים שלסדר היום, בשל בעיית לוחות זמנים של רו"ח ועו"ד המוזמנים1חל שינוי 

 
 אלונה סדן שאול, רשמת הפרוטוקול

:  לסדר היום 0סעיף 
פרוטוקול ישיבת 

מיום  /440מליאה 
2110110/ 1 

 יש הערות לגבי פרוטוקול הישיבה הקודמת ? – ראש המועצה
יש לי הערה לגבי סה"כ הפרוטוקולים. אם אפשר עכשיו, אם  – איתן עזר

 לא בסעיף שונות. לפני שתי ישיבות, בישיבה קודמת, זאת שהייתי בה..
לא. אנחנו דנים אך ורק באישור הפרוטוקול שמופיע כאן  – ראש המועצה

אם תרצה לפתוח נושא זה בסעיף שונות, תפתח. לגבי  בסדר היום.
 ום, יש למישהו הערות ? פרוטוקול זה שבסדר הי

  -אין הערות  -
 

 01 –בעד 
 2 –נגד 

 אין –נמנע 
: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת את פרוטוקול 
 2110110/1מיום  /440ישיבתה 

. ישיבת המליאה 3102מקריא לכם את לוחות הזמנים לגבי אישור תקציב המועצה לשנת  – ראש המועצה:  לסדר היום 0סעיף 
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דיון בתקציב המועצה 
 21021לשנת 

. לפני ישיבה זו נחלק לכל חברי המליאה הביתה את  39.03.09 -תוקדם ותתקיים ב 20.03.09 –שנועדה ל 
. בימים שבין קבלת 3102חוברת התקציב ובישיבת המליאה נקיים דיון ונדון רק בתקציב המועצה לשנת 

. וועדת החוברת לדיון במליאה, תוכלו לפנות בכל דרך לגזבר המועצה, לשאול, להעיר, לדון ולקבל תשובות
, שידונו תבוטל ובמקומה יתקיימו שתי ישיבות וועדת הנהלה וכספים 1.03.09 –הנהלה וכספים שנועדה ל 

. על 39.03.09 –המליאה, ב והשנייה, לפני ישיבת  30.03.09 –. האחת ב 3102אך ורק בתקציב המועצה לשנת 
 כל אלה, יצאו הזמנות מסודרות לחברי המליאה ולחברי וועדת הנהלה וכספים.

₪ מיליון  01לסגירת הפער של  שום אינדיקציהאין לנו מה לחדש לכם היום בנושא התקציב ואין לנו כרגע 
הרצויות למועצה על מנת לעמוד בסל  בין ההכנסות הצפויות על בסיס הנתונים הידועים לנו, לבין ההוצאות

התחלנו לקבל מהמדינה מסמכים המודיעים על קיצוצים רוחביים לרשויות , כרגע  .השירותים במלואו
אנחנו  דת, העברת תשלומים לרשויות, שיעור השתתפות המדינה בחינוך ועוד. –, ביניהם םבעשרה סעיפי

יהיו  39.03.09 -. מקווה כי עד הועצה אזורית הגלבועמ עוד לא יודעים מה תהיה ההשפעה באופן ספציפי על
 לנו נתונים יותר מדויקים.

בכל מקרה נגיש לאישור המליאה תקציב מאוזן, גם אם משמעותו תהיה סגירת  39.03.09 -מדגיש כי ב
ולהביא למליאה ₪ מיליון  01פעולות, צמצום וקיצוץ פעולות. נעשה כל שנאלץ כדי לסגור את הפער של 

 כרגע אין לנו טעם לפתוח דיון בתקציב. מאוזן. תקציב
 ? 3102או של תקציב  3109פער ? של ₪ מיליון  01איזה  – איתן עזר

מה אנחנו בין מה שידוע לנו כרגע על מקורות ההכנסה לבין  3102אמרתי כי הפער בתקציב  – ראש המועצה
ישיבת המליאה הקודמת ובישיבת וועדת דיברנו על זה כבר ב בהוצאה. ₪מיליון  01עומד על  רוצים להוציא

, 3102דיון בתקציב המועצה לשנת  סעיף למרות שכתבנו בסדר היוםההנהלה והכספים. אני רק מדגיש כי 
פרסתי את וועדת ההנהלה והכספים. המליאה ובישיבת  אין לנו שום מידע חדש מעבר למה שעלה בישיבת

 וועדת ההנהלה והכספים ולידיעת המליאה.כל עדכון שיהיה יבוא לידיעת לוחות הזמנים. 
 

  –זמן שאלות ותשובות  -

  -לא עלו שאלות  - -
:  לסדר היום /נושא 

מינוי סגן ראש 

המועצה מר עיד 

סלים כמ"מ ראש 

 1המועצה

 במליאה הקודמת העליתי נושא זה. אף אחד לא ביקש לדבר. לפני שהעליתי את הנושא – ראש המועצה

שאלתי את היועץ המשפטי אם אפשר להעלות את הנושא הזה במסגרת סעיף שונות. קיבלתי את הסכמתו. 

ממשיכים להתעסק בפוליטיקה עבר שבוע ואז דוד בונפיל כתב מכתב. לצערי הרב, אנשים בתוך המליאה 

ימי לחלוטין. במקום לקיים דיון ענייני. למשל, המכתב שכתב יצחק צפדיה הוא בהחלט מכתב ענייני ולגיט

. מכאן, ללכת ולהוציא את זה לתקשורת, לרדיו "קול רגע", ראיתי גם את התגובה שהוא קיבל ממשה פלד

לתחקיר של עוזי דיין, להכפיש וללכלך את מועצה אזורית הגלבוע בגלל פוליטיקה של  ל"ישראל היום",

העלות, להגיד, לשאול, לדבר מה קרה ועל מה ?! מישהו מכם בכלל ניסה ל –מועמד אחד לראשות מועצה 

כולם יודעים את האמת. יש "טייס אוטומטי". אף אחד מאתנו לא קובע דבר. ולא קיבל תשובה עניינית ?! 

אבל מרגע שחדל ראש  ,יש חוק ונוהל ברור שאומר שמרגע שחדל ראש המועצה לכהן מכל סיבה שהיא

יום יש בחירות. מי שיושב כאן הוא נבחר  61אחרי  יום בלבד. 61מועצה לכהן, ממלא המקום מכהן במקומו 

זאת מועצה שבכל יום יש של אחריות ציבורית. היה לכל אחד מכם מידה קטנה או גדולה ציבור. צריך שת

למרות חילוקי הדעות סיבות לייצר משברים בכל מגזרי ההתיישבות. ואנחנו מצליחים למרות הכול,  011

תמודד להאם יש מישהו מחברי המליאה שרוצה  .בה מאוד שניםבמשך הר לשמור על שפיות ויציבות

ציע שוב את עיד, והכנסנו את זה לסדר היום לישיבה בסדר גמור ולגיטימי לגמרי. אני א. זה זאת שיעשה

נעשה הצבעה. מי שיקבל את הרוב הוא יהיה ממלא המקום. שנים, בהשקעות רבות, אנחנו עובדים  היום.

אתם חושבים שריצה כזו לתקשורת תורמת משהו ? אני מציע לכם, כיוון שאנחנו  .תדמית המועצה בנייתעל 

מנהלים את הדברים בצורה הכי דמוקרטית, ולא נמנע מאף אחד להביע עמדה ולהגיד מה שהוא חושב, 

 בשום ישיבה. לא בהנהלה ולא במליאה.

 אבל בפועל אתה עושה את זה. אתה מונע את הדיון הדמוקרטי – איתן עזר
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אני לא מנעתי אף פעם ! אתה היחיד, שבקושי מייצג את עצמו ומדבר יותר מכולם כל  – ראש המועצה

! לא רק שאני לא מונע ממך את  הזמן, אז איך אני מונע ?! זו זכותך לדבר ואני נותן לך את הזכות הזו

 הזכות הזו ונותן אותה גם לך וגם לאחרים !

  –דין ודברים  -

יום מבחירת המועצה היה צריך לבחור את  61כשדודי כתב את מה שכתב, מה שהסתבר שתוך  – שרי הרפז

ממלא המקום. זה לא נעשה. זה נעשה היום. אני שואלת, למה זה נעשה היום ? מה קרה ? אי אפשר לנתק 

את זה ממה שאתה קורא פוליטיקה. כי משהו קרה ומדברים בשטח שכנראה שהולכים להיות שינויים. 

זה  במליאה הקודמת. ולכן כשבוחרים או כשמציעים מישהו אחר, במיוחד כשזה לא כל כך תמיםן ולכ

לי אישית אין כשחלק גדול מן האנשים לא היו פה מכל מיני סיבות. זה מעורר תהיות.  נעשה בסעיף שונות, 

חה גדולה אם אתה רוצה לעבור, ואני מאחלת לך הצלאבל בעיה שתמשיך ותהיה פה לאורך כל הקדנציה 

זה ממש לא !  –, ועכשיו להגיד, 'תשמעו אתם מתנגדים בגלל שזה ערבי' להציג מועמד כמו שזה נעשה,אבל 

ממש לא ! הצורה והדרך, ברגע שממנים, אם אתה מתכוון ללכת,  ממש לא מתנגדים לעיד בגלל שהוא ערבי.

א נבחר היום. אם צריך מועמד, בוא נעצור. בוא ל -ואתה שם מועמד במין פוליטיקה, אז אתה אומר, רגע

 נשקול ואז נבחר, אולי זה, אולי זה.בואו 

נתת פה סקירה ארוכה ואני מעריך את הכנות שלך, שאולי אתה חושב שאנו עוסקים    - דוד בונפיל

אני לא מכיר אותו ואין לי קשר אתו. אני רוצה קודם כל להגיד משהו לעיד  -.  מרדכי גילתבפוליטיקה בזויה

ולהסתכל לו בעיניים. גם ישבתי אצלו במשרד )פונה לעיד סלים( אין לי שום דבר נגדך בגלל מוצא. לראיה 

ממוצא  אז להגיד שזה ממוצא כזה אוהצבעתי לך על סגן בישיבה הראשונה. רק שלא היה ממלא מקום. 

רק אני רוצה  מהדיון הציבורי. הכול בסדר. אין את העניין הזה. אחר, לא שייך בכלל, בוא נוריד את זה

החוק אומר משהו אחר. אולי יש פה הטעייה, לא מכוונת כמובן. אני רוצה  להקריא לחברי המליאה חוק.

ש המועצה יהיה סגן אחד "לראלחוק המועצות האזוריות, סגן ממלא מקום :  26לקרוא את החוק. סעיף 

שייבחר על פי הצעת ראש המועצה, שאושרה בידי המועצה ברוב חבריה1 בחירת הסגן האמור תהיה תוך 

ו של סגן קודם שנבחר לפי סעיף תפנתה משרתהאו מהיום שחודשיים מיום שראש המועצה התחיל לכהן 

בחודשיים הראשונים למליאה הצבענו על הסגנות לרמי ולעיד והכול היה בסדר ולא היה שום דבר  זה"1

הכול היה מצוין. פתאום לראייה בסעיף שונות בישיבה האחרונה, נאלצנו  שאנחנו נאלצנו להתמודד אתו.

אחרי  תוקןל שיש מועמד שרוצה להיבחר לממלא מקום ונעשה בסעיף שונות, לא על סדר היום. יתקלה

המכתב שלי לעו"ד אילן מירון, והוא כתב שם, מבלי להיכנס לנכונות דבריי, אבל הדברים שלי הם נכונים 

אם נבצר  –א', שזה הסעיף שאנחנו דנים היום 21סעיף הכי חשוב שם, וזה סעיף ואני רוצה להראות את ה

כהן בפועל ואפילו מוכיח ולא נבצר ממך כרגע דני. אתה ראש מועצה מ -מראש המועצה למלא את תפקידו

 -יום, ימנה חבר מועצה 61נבחר סגן, ולא נבחר סגן תוך . אבל ההמשך של הסעיף אומר, שאם לא את זה

, רק אם נבצר מראש המועצה. אבל לא נבצר מראש המועצה ! ראש המועצה כאן, חי, פועל ונושם -מתי ?

זו החלטה ד או לא, ללכת או לא, עושה כל מה שהוא רוצה, וכבודו במקומו מונח, יחליט להתמוד

 -א' ו21סובייקטיבית שלו, אבל המליאה צריכה להתייחס לחוקיות העניין. חוקיות העניין אומרת שבסעיף 

. אם תיווצר ועיד ירצה להתמודד לממלא מקום, זכותו. אבל זה א' אין עניין למנות עכשיו ממלא מקום26

ה, זה גם מותר לו עפ"י החוק. ייתן חודש. נעשה קלפי. לא בדיון הזה. ואם ירצה להתמודד חבר מהמליא

 הכול יבוא בחשאיות לפי מה שהחוק אומר ונמנה ממלא מקום. מה הבעיה ?

שעות שבו חתמו חברי מליאה. במכתב זה צוין החוק. ביקשנו  94נשלח מכתב למשרד הפנים לפני 

שהרגולטור, קרי משרד הפנים, ייתן לנו הנחייה למנות ברגע  ייתן לנו הנחייה. –משרד הפנים  –שהרגולטור 
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ממלא מקום, נעשה הצבעה למנות ממלא מקום. אולי עיד באמת ייבחר ? אולי לא ? אני לא יודע. אבל כרגע 

אין לו רשות, מבחינת משרד הפנים, לשבת בכלל לדון בסעיף הזה. הסעיף הזה לא חוקי ! נמצא כאן יועץ 

 תשובתו על כך. החוק הוא ברור. משפטי. הוא צריך לתת את

אתה שמת על סדר היום בן אדם אחד. לא  –לגבי הטענה שמועמדים נוספים לא הציגו את מועמדותם 

קיימנו על זה דיון. לא התקיים על זה דיון אפילו בהנהלה. אתה רוצה לקיים על זה דיון ? תגיד שבעוד 

הזמן. חברי המליאה יחליטו אם רוצים להגיש  תגיד את –שלושה שבועות 1 בעוד שבוע1 בעוד שבועיים 

 מועמדות נגד עיד או לא.

יש את עיד סלים שהוא הסגן של דני. יש את רמי אלהרר שהוא סגן של דני. אני לא יודע  – מיכאל אברהם

? כרגע דני עובד. הוא ראש המועצה. עכשיו עיד יהיה ממלא מקום. אם דני יחליט  ממה אנשים פוחדים

 . איזה החלטות גרנדיוזיות יכול לקבל עיד במשך חודשיים ? לפרוש, אז ממילא יהיו בחירות בתוך חודשיים

ואחד מהשמות שעולה זה אתה  גם היום ראיתי בעיתון כתבה על פואד שהוא הולך לפרוש – יצחק צפדיה

 )פונה לראש המועצה(.

 זה לא מעניין בכלל מה שאתה אומר . אל תדון בי בכלל !  – ראש המועצה

 זה רלוונטי !   – יצחק צפדיה

שפואד, זה לא רלוונטי בכלל. תדון בנושא לגופו של עניין. אל תשכנע אותנו. כולם יודעים  – ראש המועצה

ביום  -ברשימה זה אני. אם פואד יפרוש 06ברשימת מפלגת העבודה. איש מספר  06אם יפרוש ייכנס מספר 

. זה לא רלוונטי לדיון ! אין לאף אחד אני יחליט אם אני פורש או לא פורש –שזה יקרה ומתי שזה יקרה 

. נבחרתי לראשות המועצה  מכם בכלל מה לדבר על הנושא הזה ! אני לא יושב פה כנציג מפלגת העבודה

באופן אישי ! אז אל תפתחו את זה בכלל לדיון ! בדיוק כמו שלא אמרתי לדוד בונפיל שהוא נמצא כאן 

 מטעם "הבית היהודי". לא ! הוא יושב פה כנציג מושב אדירים.

י נגד . אין לי שום דבר אישהדבר השני זה נושא החוקיות. אני בפעם שעברה הצבעתי לעיד – יצחק צפדיה

 עיד. אני הייתי עושה את אותו תרגיל לרמי, אם בפעם שעברה רמי היה עולה כסגן

 מה הכוונה תרגיל ? – רמי אלהרר

 תרגיל ! הוא אמר תרגיל. זה מה שהם עושים עכשיו – ראש המועצה

אם אתה היית עולה כסגן בישיבה  )פונה לרמי אלהרר( העניין הוא כזה וכדאי שתקשיב.  – יצחק צפדיה

הקודמת הייתי מצביע בעד. אבל ברגע שזה עלה כפעם נוספת, זה גרם לי לחשוב על כל ההקשרים מסביב. 

)פונה לראש בוא נעצור. אין לנו מה למהר.  –וכשקראתי את המכתב של דודי על החוקיות של העניין אמרתי 

דבר ועניין, אנחנו לא צריכים שום ממלא מקום. יש לך אתה פה. אתה הרגע אמרת שאתה פה לכל המועצה( 

 שני סגנים.

 . זו עמדתך. נצביע עוד מעט ונראה איזה עמדה תקבל את הרוב.011% – ראש המועצה

יש פה חברי מליאה שיודעים טוב מאוד שעובד נור, ביחד עם חבר  לא חשוב, תמשיך הלאה. – ראש המועצה

מליאה שיושב כאן עכשיו, ישבו איתם וניסו לשכנע אותם על הדבר הזה ! אני לא מדבר על שמות ! אז אל 

 תגידו לי שזה לא פוליטיקה !

זה לא משנה ! אני לא אמרתי שזה לא פוליטיקה ! למה מה אתה עושה ? אתה לא פוליטיקה ?  – אבנר חייט

שנה שיש פה באמת דו קיום ויש פה עבודה מאוד יפה שהמועצה  31הדבר שחשוב לי מאוד לציין, שזה בטח 

. אז אני אומר בפה מלא, שאין שום קשר לזה של עשתה בכל מה שקשור לערבים. בואו לא נלך רחוק מידי

לדעתי אתה מלבה את היצרים.  ערבי או לא ערבי. אני אומר שדבר כזה, אסור לך כראש מועצה להעלות.

לגבי פוליטיקה , אם היית שואל  אנחנו, לפחות אני, מדבר בשם עצמי, אין לזה קשר שעיד ערבי בשום אופן.
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לדעתי, אם הייתי ראש מועצה, אני  לא ראש מועצה. אתה מכהן כרגע כראש מועצה, למה אתה צריך כרגע 

אז יהיה ממלא מקום מטעמך שישב כראש מועצה.  להעלות ממלא מקום ? פוליטיקה !. במידה וימונה,

יגיד שזה עפ"י חוק. אין שום בעיה. הרוב קובע. יקבל את כל ההחלטות שיקבל. יעשה את מה שיעשה. 

אני חושב ואנחנו יודעים במפורש שאתה תעלה את זה להצבעה ויהיה פה רוב למנות את עיד כממלא מקום. 

כל הנושא הזה של כן ערבים, לא ערבים, להרגיע את זה. אני לא שאם אנחנו מדברים ברצינות להרגיע את 

אם מדברים פוליטיקה, אין  חושב שזה רלוונטי כרגע אם כן הוא ייבחר או לא ייבחר. זה ממש לא משנה.

  ספק שכל אחד רוצה לשבת בכיסא שלך כדי להשפיע. 

חזק את מה שאמרת ואני אומר לך שאם אני יעזוב בעוד יום1 בעוד חודש1 בעוד אאז אני  – ראש המועצה

 61 -מי שימלא את מקומי ב –לפני המועד בו נקבע בחוק שצריכות להתקיים בחירות  -שנה 1 בעוד שנתיים

יהיה עיד סלים. זו ההמלצה שלי. היא  –יום שיהיו עד שיהיו בחירות לראשות המועצה, מה שאני ממליץ 

ה בצורה הכי ברורה בישיבה הקודמת. היא נאמרת בצורה הכי ברורה כאן בישיבה. ולכן אמרתי, אם נאמר

 מישהו אחר רוצה וחושב שיכול להשיג רוב במליאה יציע את מועמדתו וזה בסדר גמור.

 ואם נגיע לאיזה שהיא פשרה  – אבנר חייט

 אין פשרות ! תהיה הצבעה – ראש המועצה

יכולה להיות הצבעה, זה בסדר. אבל אם במידה ונניח אתה עוזב וצריך לבחור ממלא מקום אז  – אבנר חייט

  ..שבאותה ישיבה שאתה תעלה את זה שזה יהיהאין שום בעיה, ואני אומר לך כבר עכשיו 

. עכשיו אני רוצה להקריא לכם, אז אין שום בעיה. זאת אותה ישיבה שאתה מדבר עליה-  ראש המועצה

אחרי שכולם פה מטעים בכל מיני אמירות, מסמך שקיבלתי במייל אתמול מהממונה על המחוז אחרי 

ד"ר ע1 גוט, עו"ד, היועץ המשפטי של הממונה על   : 00:21שעה  /2210010שהפניתי אליו את השאלה הזו. 

מלא תפקידו או חדל לכהן וטרם התחיל לכהן המחוז: ")ג( נעדר ראש הרשות מן הארץ או נבצר ממנו  ל

ימלא את מקום ראש  -ראש רשות חדש, ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן )א( את מקומו : היו שני סגנים

הסגן השני: לא נקבע ממלא  -, אך אם נבצר ממנו למלא תפקידוהרשות אותו סגן שראש הרשות קבעו

נציגי בין הסגנים : היו הסגנים מהסיעה הגדולה המקום, יכהן כממלא מקומו של ראש הרשות נציג 

 אותה סיעה או היה גודל סיעותיהם שווה, יכהן הקשיש שבין הסגנים כממלא מקומו של ראש המועצה"1

אני מקריא לכם את זה, לא בגלל שזה משנה משהו בעובדה שתכף נצביע, אלא כדי לומר לכם את מה 

שהמדינה קבעה אותו. כל מה שאמרתי לכם עכשיו, זה יש "טייס אוטומטי" שאמרתי בתחילת דבריי. 

במידה ולא נקבע ממלא מקום. אנחנו כן נקבע ממלא מקום. טעיתי שלא עשיתי את זה בישיבה שבה בחרנו 

. כמו סגנים. אמרתי את זה בישיבה הקודמת שטעיתי. העירו לי על כך וכיוון שיש רחש בחש החלטתי לתקן

אם זה דני  –דברים שאני חושב שצריך לתקן או שמעירים לי על כך  –עשרות דברים אחרים שאני מתקן 

פלג כיו"ר וועדת ביקורת שמעיר הערות ואני מתקן, או מבקר המועצה שמעיר הערות ואני מתקן, אם זה 

 תושבים שפונים אלי ומעירים הערות ואני מתקן. גם זה. טעות. נכון. ואני מתקן. 

 יש כאן מבין חברי המליאה מישהו שרוצה להיות מועמד בנוסף לעיד סלים ? 

בעקבות הדברים של אבנר חייט, יש פה חברי מליאה שמתחסדים ולא זוכרים שכבר ארבע  – רמי אלהרר

קדנציות עיד ממלא מקום. מאחר וגם אני סגן ואני מלווה כל כך הרבה שנים את דני וגם את עיד, אז שלא 

כל התמיכה שלי לעיד כממלא מקום. ואני בטוח שהוא ימשיך למלא את התפקיד ום אי הבנות. יהיו פה ש

 .הזה כמו שהוא מילא אותו עד היום

 יש פה עוד מועמד ?  – ראש המועצה
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  –שמציעים את מועמדותם  אין חברי מליאה -

 21 –בעד 

 2 –נגד 

 אין –נמנע 

 סלים, סגן ראש המועצה, כממלא מקום ראש המועצה1מליאת המועצה מאשרת מינויו של עיד :  החלטה

 

אתה קיבלת את התשובה )פונה לדוד בונפיל( נושא אי החוקיות הוא חסר כל בסיס.  – עו"ד אילן מירון
פסק דין ממני. אתה לא אומר לחברים פה שאתה קיבלת תשובה מפורשת. מדויקת. עכשיו אני מקריא לך 

ערער ואחרים נ' ראש עיריית נתניה  2442441בג"ץ  - בדיוק באותה שאלה בג"צ של השופטת דורית בייניש
מקום לראש הרשות היא מנדטורית, לפיכך -"בחירתו של סגן אחד כממלא - ואחרים השופטת ד' ביניש

 ראוי שהדבר ייעשה בהקדם האפשרי1 מכאן הציווי למלא אחר חובת הבחירה תוך זמן קצוב1 
איחור במועד הבחירה, לא יהיה המינוי תקף בשל כך בלבד וייווצר מצב שבו אין משמעות הדבר כי אם חל 

 מקום לראש הרשות"1-לא יתמנה כלל סגן ממלא
:  לסדר היום 2סעיף 

 אישור תב"רים1

 

  –זמן שאלות ותשובות 

 

 . מה הולכים להביא מג'נין ?0412תב"ר  – משה פלד

ום ביוב ג'נין זורם דרך הקישון לשטח ימזה שנים ועד ה – ראש המועצה

הקמת מתקן תפיסה ת"ש  -המועצה ואנחנו מטפלים בו. מטרת פרויקט

וקו סניקה מג'נין למט"ש תענך היא לטפל בביוב זה מנקודת המוצא, כדי 

 שלא יזרום ויזהם בשטחנו.

 00 –בעד 

 אין –נגד 

 0 –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת את רשימת 

התב"רים כפי שפורטה 

 ומצ"ב לפרוטוקול1

מליאת המועצה מפסיקה דיוניה1 מוכרזת כאסיפה הכללית של תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ ומיד בתום הדיון חוזרת  -

ומכריזה עצמה למליאת המועצה להמשך הדיונים1 זאת מפאת בעיית לוחות זמנים של רו"ח התאגיד1 פרוטוקול 

  –האסיפה הכללית נפרד ומסופרר בנפרד בהתאם 

 הפרוטוקול1שאול, רשמת  -אלונה סדן

 : שונות לסדר היום 6סעיף 

 ההחלפת מורש 1א

חתימה בחשבון 

ביה"ס  -הורים

 "יד לחמישה"

  10402/מס' חשבון  –בנק הפועלים עפולה  –בי"ס יד לחמישה  : 

 ביטול אישור חתימה לארז בריימוק. - -

  121640242. ת.ז –אישור חתימה ליואב ברקאי ארבל  - -

מנהלת ביה"ס שחתימתה כבר בהצטרף לחתימתה של ענת רביב,  -

 מאושרת, כך ששתי החתימות יחד יחייבו את החשבון.

 02 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת החלפת מורשה 

בי"ס חתימה בחשבון הורים 

בנק הפועלים  –יד לחמישה 

 :  10402/מס' חשבון  –עפולה 

ביטול אישור חתימה לארז  - -

 בריימוק1

אישור חתימה ליואב  - -

ת1ז1  –ברקאי ארבל 

101640030  

בהצטרף לחתימתה של ענת  -
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רביב, מנהלת ביה"ס 

שחתימתה כבר מאושרת, כך 

ששתי החתימות יחד יחייבו 

 את החשבון1

 מורשההחלפת  1ב

חתימה בחשבון 

ביה"ס  –הורים 

 "נר הגלבוע"

  021010מס' חשבון  –בנק הפועלים עפולה  –ביה"ס נר הגלבוע : 

 ביטול אישור חתימה לדפנה אוחנה. - -

  134343192ת.ז.  –אישור חתימה לאלעד דגן  - -

בהצטרף לחתימתה של אביבית כהן, מנהלת ביה"ס שחתימתה כבר  -

 מאושרת, כך ששתי החתימות יחד יחייבו את החשבון.

 02 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת החלפת מורשה 

 חתימה בחשבון הורים

בנק  –ביה"ס נר הגלבוע 

מס' חשבון  –הפועלים עפולה 

021010 : 

ביטול אישור חתימה לדפנה  - -

 אוחנה1

 –אישור חתימה לאלעד דגן  - -

  1242321/0ת1ז1 

בהצטרף לחתימתה של 

אביבית כהן, מנהלת ביה"ס 

שחתימתה כבר מאושרת, כך 

החתימות יחד יחייבו ששתי 

 את החשבון1

החלפת מורשה  1ג

חתימה בחשבון 

"ס ביה –הורים 

היסודי "עמק 

 חרוד"

  מס' חשבון  –בנק הפועלים עפולה  –ביה"ס היסודי עמק חרוד

02214/  : 

 ביטול אישור חתימה לסמדר אורג. - -

  20196239ת.ז.  –אישור חתימה לאפרת רייזל  - -

דותן, מנהלת ביה"ס שחתימתה כבר בהצטרף לחתימתה של ליאורה  -

 מאושרת, כך ששתי החתימות יחד יחייבו את החשבון.

 02 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת החלפת מורשה 

 חתימה בחשבון הורים

 –ביה"ס היסודי עמק חרוד 

מס'  –בנק הפועלים עפולה 

 : /02214חשבון 

ביטול אישור חתימה  - -

 אורג1לסמדר 

אישור חתימה לאפרת רייזל  - -

  /001/602ת1ז1  –

בהצטרף לחתימתה של 

ליאורה דותן, מנהלת ביה"ס 
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שחתימתה כבר מאושרת, כך 

ששתי החתימות יחד יחייבו 

 את החשבון1

הגדלת חוזה עד  1ד

שיפוץ  21%

מגרש כדורגל 

 סנדלה

. בבדיקת 23% –הפרויקט הוגדל במליאה הקודמת ב  – ראש המועצה

. הקבלן הזוכה 21% –מסמכי הפרויקט, נמצא כי יש להגדיל את החוזה ב 

 ס.א.ס עבודות פיתוח וסלילת כבישים בע"מ.

 למה צריך להגדיל את החוזה ?  – יצחק צפדיה

אנחנו צריכים להביא את המגרש לאישור הליגה. עובדים לפי  – עיד סלים

מחירי המקור של המכרז שהיו הנחיות הליגה והדרישות שלהם. על בסיס 

מאוד סבירים אנחנו מבקשים להגדיל את החוזה עם הקבלן. אי אפשר 

 להחליף קבלן באמצע.

 00 –בעד 

 0 –נגד 

 אין –נמנע 

: מליאת המועצה  החלטה

מאשרת הגדלת חוזה שיפוץ 

מגרש כדורגל סנדלה עד 

1 הקבלן הזוכה ס1א1ס 21%

עבודות פיתוח וסלילת 

 כבישים בע"מ

 

 1שאול, מנהלת הלשכה -רשמה : אלונה סדן

 על החתום

 

       ___________________              ________________________ 

 ראש המועצה -דני עטר     מזכיר המועצה –אילנה חייט 
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