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אישור פרוטוקול מס'  07/17מיום .13.09.17
דיווח שוטף.
דיון ואישור מסמך מדיניות בנושא מיזמי אנרגיה.
אישור תכנית עבודה לחטיבה להתיישבות.
דיון ואישור דוחות מבוקרים לשנת  2016של משרד הפנים – :מציג  :דני פלג ,יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.
א .דו"ח ביקורת מפורט לשנת .2016
ב .דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת .2016
אישור הגדרת אורוות כסעיף בצו הארנונה של המועצה -הורד מסדר היום
אישור תב"רים – מציג  :גזבר המועצה.
שונות.

***מצ"ב
-

פרוטוקול מליאה .7/17
מסמך מדיניות בנושא מיזמי אנרגיה.
סיכום דו"ח הוועדה לענייני ביקורת לביקורת משרד הפנים לשנת .2016
רשימת תב"רים מעודכנת.

נוכחים מקרב חברי המליאה

חסרים מקרב חברי המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

עובד נור – ראש המועצה
דוד בונפיל ישי – אדירים
הישאם זועבי – טייבה
רמי אלהרר -ברק
יצחק צפדיה -עין חרוד איחוד
ארמנד עמוס -דבורה
אסף ורדי -רם און
עבדל סלאם זועבי – נעורה
שחר תמיר -בית השיטה
אילן הרוניאן -אביטל
פליקס דה פז -ניר יפה
מירב אזולאי – נורית

מאיר ביטון -מלאה
יונה אפרים -מגן שאול
איתן עזר -גן נר
ששון יעקב -גן נר
אהרון יהושוע -גדעונה
זועבי עבדל רחמן -טמרה
עשהאל מור -יזרעאל
עיד סלים -מוקיבלה
ניב שולמן -רמת צבי
ירון דוד -פרזון
חמאד קאסם-מוקיבלה
ליאור שמש -חבר

ענת מור – מנהלת אסטרטגיה וארגון
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
שי אלט – דובר המועצה
רונית סבג -מזכירת לשכה
תושבים
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דני פלג -גבע
אגמון ישי -חפציבה
צבי שחר – תל יוסף
לירון רותם -כפר יחזקאל
עבדל סלאם עומרי -סנדלה
עמיאל דהאן -אומן
רמון בן ארי -עין חרוד מאוחד
עומר רימשון -מולדת
לאה נהוראי -בית אלפא
יעקב פרץ -גדיש

מוחמד זועבי – נעורה
מיכאל אברהם – מיטב

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום
סעיף  1לסדר היום :

תמצית הדברים
 -אין הערות חברים לפרוטוקול -

אישור פרוטוקול מס' 07/17
מיום 13.09.17

החלטה
בעד – 22
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את
פרוטוקול מס'  07/17מיום .13.09.17

סעיף  2לסדר היום:
דיווח שוטף

ראש המועצה – פרויקט התייעלות אנרגטית -אנחנו מתקדמים יפה בפרויקט התייעלות אנרגטית והחלפת תאורת הרחוב ביישובים ,מעיד על
שיח
מאוד חיובי עם היישובים ,נכנסים ,מתאמים ,מחליפים ,שומעים תגובות מאוד חיוביות בשינוי
לטובה.
ושמחים על כך מאוד.
בהמשך נוכל כמובן לראות את ההתייעלות הכספית לעניין הזה ,כיוון שהצריכה תרד משמעותית
מבחינת עלויות האנרגיה.

 הקמת מרכז מעברים -חתמנו הסכם יחד עם עמק הירדן על הקמת מרכז מעברים במימון תב"ר שיאושר היום במליאה.
תכלית ומטרת המרכז לסייע למחפשי תעסוקה ,לסייע למעסיקים למצוא את העובדים הנכונים,
לעשות את התיווך ,כולל קורסי הכשרה ,ירידה לשטח ,לדעת לבדל ולאתר נכון מה הפתרונות
והצרכים
המשתנים בסוגי היישובים השונים ,צרכים במגזר ערבי ,במושבים ,בקיבוצים.

 פרוייקט שיפוץ ושיקום בתי קשישים -קיימנו סיור בפרוייקט שיקום ושיפוץ בתי קשישים במסגרת פרויקט שיקום שכונות ,רוצה להזכיר
שהפרוייקט היסטורי בזמנו של השר דוד לוי ,שקם לתחייה וזכינו לקבל כ 2 -מיליון  ₪למטרה
הזאת.
ואחרי זה עוד  2מיליון  ₪למטרת תשתיות שעל זה נדווח בהמשך.
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הפרוייקט מתקדם ,עשינו כבר כחצי מהבתים ,סה"כ כ 70-בתים שנכנסים וזוכים לשפר את איכות
החיים של הדיירים המבוגרים.
 תכל'ס הקמת מרכז צעירים ולמי שזכה להיות בפסטיבל "תוצרת מקומית" שהתקיים בחוה"מסוכות
איפה שהקמנו את מרכז צעירים ,היה אירוע מוצלח מאוד למגוון גדול של גילאים ,במגוון רחב
של
דוכנים ופעילויות.

 פרס יקיר הנשיא -שמח לבשר שנבחרנו לעלות לשלב הגמר ברשויות המתמודדות לפרס יקיר הנשיא לאות החינוך,
ונציג
את העשייה שלנו בבית הנשיא בשבוע הבא.
נאחל לכולנו בהצלחה.
 הקמנו במליאה הקודמת את הצוות הכלכלי שילווה את החברה הכלכלית .היום היה מפגש ראשוןשלו.
אני מודה לחברים שרצו והסכימו להצטרף אליו ,בטוח שיהיו תוצרים.
בהמשך גם נאשר יציאה לאיתור של מנכ"ל חכ"ל ,לאחר שפנה אלי המנכ"ל הנוכחי וביקש
מטעמים
אישיים לסיים את תפקידו ואני אישרתי זאת והחלטנו לסיים.
גם לנושא הזה הצוות הכלכלי יסייע ואנחנו כמובן נעדכן את המליאה בהמשך.
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סעיף  3לסדר היום :
דיון ואישור מסמך
מדיניות בנושא מיזמי
אנרגיה

ראש המועצה:
כמו שאתם זוכרים הקמנו צוות שמינתה אותו המליאה שבנוי גם מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה
וגם מהוועדה לאיכות הסביבה .תהליך שהובילה ענת מור ,מנהלת אסטרטגיה וארגון שלנו שכלל גם
שיתוף הציבור ,פנייה ליזמים והשיתוף שלהם ,השתתפות היישובים וכל תושב שרצה לקחת בזה
חלק.
היה פתוח ומתועד לכולם .ואחרי תהליך ארוך ויסודי ,אנחנו היום נציג לכם את המסמך ונבקש
לעשות עליו דיון ולאשר אותו.
מקווים שאחרי האישור  ,ישמש אותנו בכל הדיונים בוועדות תכנוניות בכירות יותר ,ועדת מחוזית ,
ות"ל ,ובגישה שלנו לבחון נושאים דומים במועצה בכלל ,ובוועדה המקומית לתכנון ובניה בפרט.

 ענת מור מציגה בפירוט את התהליך ומסמך המדיניות –נערכו  6מפגשים ,שבמהלכם התקדמנו בכל מפגש השתדלנו להתמקד וללמוד יוזמה אחרת ,סוג
אחר של יוזמות לפיתוח אנרגיה מתחדשת.
הזמנו את המומחים הטובים בתחום ,כדי להצליח לקבל מהם את התמונה הטובה ביותר האפשרית
על המיזמים המדוברים .למדנו מהם .אפשר לציין בצורה מעוררת הערכה את העבודה של
הצוותים ,הוועדה המקומית ,וועדת איכות הסביבה ,בעיקר את השתתפות המאוד מעורבת ופעילה
של הציבור  ,שהגיע למפגשים והיה שותף להם.
ברמה הקהילתית שלנו כקהילה גדולה בגלבוע הייתה משמעות מאוד גדולה לתהליך הזה ,כי בסופו
של דבר זה משפיע על החיים של כולנו.
חלק מהמורכבות של התהליך שברוב המיזמים הציבור שלנו הוא גם חלק מהיזמים ,זאת אומרת
יש להם גם אינטרס כלכלי מצד אחד ויש גם את האינטרס הציבורי שתפקידו לבחון שהציבור לא
נפגע מהצד השני .לכן היה צריך לנהל את זה ברגישות.
בסופו של דבר בזהירות המתחייבת ומתוך האחריות המאוד רבה שיש פה בהחלטות האלה ,ולאור
העובדה שזה לא בדיוק משחק הוגן ,ההזדמנות שלנו כרשות לתת את דעתה היא לא תמיד
הזדמנות הוגנת כמו שאנחנו רואים ,הרבה פעמים ההחלטות האלה מתקבלות "מעל הראש" שלנו,
ולנו יש ,או יש פחות ,אפשרות להתייחס ולהגיב על זה שמחליטים עלינו .אז מכיוון שיש לנו זכות
גדולה יותר כי אנחנו בטוחים שאנחנו מייצגים את הציבור קיימנו את התהליך הזה ,והיום אנחנו
באים עם עמדות ויכולים להגיד בביטחון שהציבור עומד מאחורינו כי הוא היה שותף מלא לתהליך
הזה.
כמו שיכולנו להגיד בביטחון ב"פרוטרום" אחרי משאל שהציבור עומד מאחורינו ,אז ידענו להילחם
על העמדה שלנו ביותר כוח .אז ככה אנחנו מרגישים בסוף התהליך הזה.
המסקנות שלנו הם כאלה; קודם כל מועצה אזורית הגלבוע חושבת שאם המדינה החליטה ,שצריך
לייצר אנרגיה חלופית או אנרגיה נוספת אנחנו מצטרפים למאמץ ,אנחנו רוצים להיות מתוך ההבנה
שלנו את האחריות שלנו לבריאות התושבים ולאיכות החיים שלהם רוצים להיות שותפים להחלטה
איזה מיזמים לקדם ואיפה ואיך לקדם אותם כי אנחנו רוצים גם לעזור לאינטרסים הכלכליים וגם
לעזור לאינטרסים של המדינה אבל גם לשמור על הציבור שלנו ועל המרחב שלנו .ואחרי שכל
השיקולים האלה עומדים לנגד עיננו ואחרי שלמדנו את הדברים אלה וגיבשנו את המסקנות כפי
שמוצגות במסמך הזה ויש פה פירוט מאוד מעמיק בהמשך .
אנחנו חושבים שבכל מה שקשור לתחנות כוח על גז שהפוטנציאל לנזק להערכתנו עלול להיות גדול
מהפוטנציאל לתועלת ,להבנתנו מבחינת הזהירות המחייבת אותנו אנחנו מעדיפים לא להמליץ על
הקמת תחנת כוח על גז נוספת.
לטובת העניין הזה וענינים אחרים שמשקפים פה את המדיניות ,ראש המועצה כינס ראשי מועצות
שכנות כדי לייצר שיתוף פעולה ,כי בסופו של דבר מדובר במרחב אחד גדול.
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החשיבה הייתה שנכון להסתכל על המרחב כולו על כל מה שהולך לקום פה ,ולקבוע עמדה אחידה
ולשלב כוחות בהתמודדות מול המדינה .יש הסכמות וחזית אחידה של כל הרשויות הסמוכות כדי
להתמודד ביחד עם הסוגיה הזו ולא כל רשות בנפרד.
לגבי משטחים פוטו וולטאיים יש כמה יוזמות כלכליות של יישובים ובחלק מהמקומות יש חבירה של
כמה יישובים ביחד ,שאנחנו רואים בזה מהלך מבורך.
בסך הכל לא ידענו ללמוד שיש נזקים ולכן על האפשרות הזאת אנחנו מברכים.
ויותר מזה אנחנו חושבים שצריך למצות ככל האפשר את הפוטנציאל על מבנים קיימים היום
במועצה מבחינת תרומתנו למשק האנרגיה ופה הובלנו כמה יוזמות ,האחת ,התייעלות אנרגטית,
והשנייה ,פנינו אל משרדי הממשלה השונים למשל אל משרד השיכון שכל ההרחבה שתקום היום
בגלבוע תהיה עם תאורת לד ושבכל מבנה ציבור שיקום בחסות משרד השיכון תתאפשר הקמה של
משטחים
פוטו וולטאיים.
איפה שאפשר לתמרץ או לעודד אנחנו עושים את זה כדי למצות כמה שיותר את הפוטנציאל
בתחום הזה.
הפרק של הטורבינות הרוח היה הפרק הכי טעון ,הדברים לא היו מאוד ברורים באופן מובהק יותר
לצד הזה או לצד השני.
הניסיון בתחום הזה הוא לא גדול ,יש כאלה באירופה אבל לא בישראל.
כמות המידע שעומדת לרשותנו כדי לבחון את זה באופן שמאפשר לנו לקבל החלטות מאוד חד
משמעיות הוא לא מספק ,ולכן גם כאן חשבנו שנכון לקיים את עקרון הזהירות המונעת.
הקריטריונים שמכתיבה המדינה באמצעות המשרדים המעורבים גרמו לנו להרגיש שאין לנו בטחון
מספיק לבטיחות התושבים שלנו.
ולכן יצרנו פה איזה נוסחה אחרת .כמו שאמרתי היזמים הם לרוב התושבים שלנו ואנחנו קשובים
גם לצורך ומעודדים את היישובים לטפח יוזמות כלכליות .מצד אחד עומד הרצון לפתח יוזמות
כלכליות מצד שני המחויבות והאחריות הציבורית שלנו לשלום התושבים ולבריאות הציבור ואיכות
הסביבה.
מה שבנינו בסוף עם היזמים זה מתווה שאומר ככה:
ביקשנו שכל המידע הרלוונטי שקשור בפרויקט יהיה חשוף לנו ויעמוד לרשותנו כדי שנוכל לבחון את
הדברים לעומק.
היום חוק התכנון והבניה קובע קריטריונים מאוד ברורים מה צריך להראות לנו ומה לא ,לדעתנו זה
לא מספק כדי לאשר פרויקט שאנחנו חוששים ממנו .ולכן ביקשנו מכיוון שאנחנו לא מומחים גדולים
להקים פה צוות של מומחים שיעזור לנו לגבש את הקריטריונים שאיתם צריך לבדוק את המיזם.
ואת הקריטריונים שלפיהם נבדוק במהלך הפעילות אם הפרויקט ממשיך לעמוד בקריטריונים או לא.
כל כמה זמן צריך לבדוק ,איך  ,עם איזה מכשירים ,באיזה צורה ,מי הבודק ,את כל זה יעזור לנו
צוות המומחים לקבוע.
אחרי שיהיו לנו הקריטריונים שאיתם בודקים את הפרויקט ומחליטים לאשר אותו ויש הסכמה של
היזמים שאנחנו לפי קריטריונים שאנחנו נקבע  ,נצא ונבדוק את הפעילויות של הטורבינות נצא
ונחליט אם הם עומדים בקריטריונים שנקבעו ,או לא עומדים.
אמרנו שצוות המומחים ייקבע והיזמים הסכימו באיזה תנאים קמים הפרויקטים.
מרגע שהם קמים אנחנו בודקים אותם ואנחנו גם מחליטים מה לבדוק וכל כמה זמן לבדוק ,והיה
ונמצא חורג מהתקנים שהסכמנו עליהם הם מקבלים עד חצי שנה לתקן את התקלה  ,אם אחרי
חצי שנה זה לא עומד בדרישות שלנו הם מתחייבים להשבית את הפעילות בטורבינה .ולשם כך הם
משאירים ערבות כספית  .וכמובן הכל יגובה בהסכם שייחתם איתם.
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ראש המועצה:
מבקש לחזק ולחדד על עניין עידודנו מיזמים של אנרגיה מתחדשת.
יש מגבלה לכמות הפרויקטים של יצירת אנרגיה שרשת החשמל מסוגלת לקבל ,וככל שאנחנו
נתפוס את רשת החשמל הקיימת במיזמים של אנרגיה מתחדשת היא לא תוכל ולא יהיה כדאי
להקים אנרגיה של שריפה ולכן זה חשוב ואנחנו רוצים מאוד לקדם את זה.

 זמן שאלות ותשובות לחברים - בעד – 22 נגד – אין נמנע – איןהחלטה  :מליאת המועצה מאשרת את מסמך המדיניות בנושא מיזמי אנרגיה כפי שהוצג
לחברים ,ואת בקשות הצוות לסמכויות שהתבקשה המליאה.
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סעיף  4לסדר היום:
אישור תכנית עבודה
לחטיבה להתיישבות

ראש המועצה:
החטיבה להתיישבות חוזרת בימים אלה לפעילות אחרי שנתיים שהיועץ המשפטי לממשלה הקפיא
את העבודה שלה .המדינה מאפשרת באופן חריג יחסית לאשר תב"ר רטרואקטיבית לשנת 2017
על פעילויות שעשו היישובים והמועצה.
אנחנו יודעים להגיד שצריך להנמיך ציפיות ,מדובר ב 17 -מיליון  ₪לכל המדינה.
מצד אחד פנינו בדוחק רב ליישובים להגיש ניסיון לקבל רטרואקטיבית על פעילות שהם עשו בתחום
הקהילה ומצד שני אנחנו עובדים בכפוף להחלטות שעושה החטיבה להתיישבות.
ענת מור עובדת מול ורד יהלום מהחטיבה להתיישבות להבין מה ניתן לאשר ומה לא ,מה ניתן
להגיש ומה לא ,ולבסוף גם לא יודעים מה יאושר לנו.
ענת מור:
חלק מהקושי שהיה לנו בהתמודדות מול החטיבה להתיישבות היה שהקול קורא פורסם אחרי
שיצאנו לפגרה ערב החג ,וההגשה הייתה צריכה להיות מיד עם החזרה בידיעה שהרשויות לא
עובדות בחג .זה היה בלתי אפשרי לעשות ,רשויות כעסו ,קיבלנו אורכה של כמה ימים ,אבל בתוך
כמה הימים היינו צריכים להגיש כולם את הקולות קוראים לכאורה של אלמנט של כל הקודם זוכה.
מדינה שלמה מלכתחילה על  17מיליון  ₪זה מאבק לא פשוט.
הספקנו להגיש לסינון ראשוני כי רצינו לקבל איזה שהיא בקרה ,אחרי שבכל פעם חזרנו ובדקנו כל
דבר מול האנשים שמלווים אותנו בחטיבה להתיישבות.
אחרי שעשינו סינון ראשוני ,שלחנו את התכנית בכתב כדי שנספיק לקבל איזה שהוא מושג לפני
המליאה להתייחסות לתכנית שבנינו.
כאמור ,פנינו לכל היישובים בשנייה שקיבלנו את הקול קורא הודעה שצריך להגיש עד יום חמישי,
ולזכותם של כל היישובים ייאמר שכמעט כולם גם אם הם אמרו לי אין פעילות לדווח הגיבו עד ליום
חמישי ,למעט יישוב אחד שביקש וקיבל להגיש עד יום ראשון בבוקר .היו יישובים בודדים מאוד,
שניים שלושה שלא הגישו בכלל.
יום ראשון אספנו את כל החומרים ,עברנו עליהם ,הכנסנו אותם לטפסים המסודרים ושלחנו אותם.
ומי שהגיש אחרי לא יכול היה להשתלב.
הספקנו לקבל התייחסות היום בבוקר ,כמובן שחצי מהתכנית נמחקה ,על אף שהיא אושרה בעל
פה כאפשרית .ככל שמגיעים אליהם יותר ויותר קולות קוראים אז יותר ויותר דברים יורדים
מהתכניות והופכים לבלתי אפשריים.
אנחנו מגישים ונערכים בתקווה ומאמץ כמה שיידרש לעשות להוציא מהקול קורא את המקסימום
אבל כמו שראש המועצה אמר צריך להנמיך ציפיות ולהיות ריאליים.
מגישים גם בשם המועצה וגם בשם היישובים אחרי הסינון הראשון והשני של ורד יהלום ,מהחטיבה
להתיישבות .ואחרי הסינונים האלה ימשיכו לסנן.
ראש המועצה:
את תכנית העבודה נאשר במסגרת סעיף אישור התב"רים כפי שמאשרים כל תב"ר.
אבל בסופו של דבר הזכייה ב"קול קורא" זה יהיה המימוש.
אין להבין מזה שזה הולך להיות מבוצע .נעדכן לאחר קבלת האישור מהחטיבה להתיישבות .
צבי שחר:
אני מוחה על כך שלא נתנו לנו (תל יוסף) האפשרות להגיש את כל המסמכים .אפשר היה להיות
יותר גמישים.
ראש המועצה:
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אנחנו חייבים לעמוד בלוחות זמנים שהקציבו לנו ,ולכן אנחנו לא יכולים על כל טעות או תיקון של
יישוב לעכב את כולם ולכן הגשנו כבר לקבלת חוות דעת ,חלק מהיישובים עמדו בזמנים ,ולכולם
היה בין יום וחצי ליומיים להגשת המסמכים .ישובים שהתעכבו מה שהעבירו עבר לבדיקה ,וקיבל
תשובות ,ועם זה אנחנו מתקדמים.
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אייל פייגנבאום:
אנחנו מתכנסים כחלק מהחובה של המועצה לדון בדוחות במסגרת מליאת המועצה ,אחרי ששני
השלבים הראשונים התקיימו ,הגשת דו"ח ההתייחסות של הוועדה לענייני ביקורת ,והתייחסות
הנהלת המועצה.

סעיף  5לסדר היום:
דיון ואישור דוחות
מבוקרים לשנת 2016
של משרד הפנים
דו"ח ביקורת מפורט
 חבר המליאה ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת ,דני פלג ,מציג את ממצאי הדו"חות והמלצותלשנת .2016
דו"ח כספי שנתי מבוקר הוועדה -
לשנת .2016
 זמן שאלות ותשובות לחברים - בעד – 22 נגד – אין נמנע – איןהחלטה  :מליאת המועצה מאשרת את הדוחות המבוקרים לשנת  2016של משרד הפנים:
א .דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2016
ב .דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת  ,2016כפי שהוצג לחברים.

סעיף  6לסדר היום:
אישור הגדרת אורוות
כסעיף בצו הארנונה של
המועצה-

ירד מסדר היום  -יבוא לאישור במליאה הבאה.
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סעיף  7לסדר היום:
אישור תב"רים

 גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים -בעד – 21
 נגד – אין נמנע – 1עמרם עמוס:
יש טעות בתב"ר  – 2081דרכים חקלאיות מושב דבורה ,הסכומים אינם נכונים.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגה ע"י גזבר המועצה
תב"ר  – 2081ככל שהגזבר יימצא כי טענת חבר המליאה עמרם עמוס צודקת,
התב"ר
יאושר.
צבי שחר:
אני רוצה לנמק מדוע הצבעתי נמנע  -כפי שהסברתי קודם ,נראה לי שפה היה אפשר להכניס
קצת יותר גמישות כדי לפתור את הבעיה בין היישוב לבין המועצה ולאפשר הגשת כל המסמכים.
ראש המועצה:
בהקשר הזה אני רוצה אני רוצה להעיר לך בחזרה ,שעל בסיס יישוב מאוד מסוים שאתה פה
משרת אותו ,רוצה להימנע על החלטה של תב"ר שלם לכלל היישובים של המועצה ,בעיני לא
ראוי .ההצבעה היא על כלל התב"ר.
סעיף  8לסדר היום :
שונות
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הגדלת חוזה קבלן

ראש המועצה:
אבקש את אישורכם להגדלת חוזה קבלן,
שחאדה פאוזי עד . 39%
זכיית הקבלן המקורית הנה  922,718קיבלנו
תקציב נוסף ולכן אבקש הגדלה של כ 353,979
סה"כ  .1,276,697לטובת שיפוץ בית ציזלינג.

אישור פתיחת חשבונות
בנק עבור בית הספר "אלי
מרחב" בבנק לאומי סניף
בית שאן

ראש המועצה :
אבקש שהחשבונות יתנהלו בבנק לאומי סניף
 966בבית שאן ,שבו מתנהל גם חשבון עמותת
"אלי מרחב".
מורשי החתימה בשני החשבונות :
אורי ברזק ת.ז  023812878מנהל בית
הספר
סיגל שרגא ת.ז  058117607מנהלנית בית
הספר
בצירוף חותמת בית הספר.

 בעד – 22 נגד – אין נמנע – איןהחלטה  :מליאת המועצה מאשרת הגדלת
חוזה קבלן ,שחאדה פאוזי עד  39%לטובת
שיפוץ בית ציזלינג.
בעד – 22
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פתיחת
חשבונות בנק עבור בית הספר "אלי מרחב"
בבנק לאומי סניף בית שאן שבו מתנהל גם
חשבון עמותת "אלי מרחב".
מורשי החתימה בשני החשבונות :
אורי ברזק ת.ז  023812878מנהל בית
הספר
סיגל שרגא ת.ז  058117607מנהלנית בית
הספר
בצירוף חותמת בית הספר.

רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.

על החתום
___________________
אילנה חייט – מזכיר המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה
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העתקים  :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .08/17
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