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 :צית הדבריםמת

 החלטה                 תמצית הדברים           הנושא לסדר היום
 לסדר היום: 1סעיף 

  דיווח שוטף–  
 

 את תפקידו במועצה ויוצא לפרישה.שמסיים , מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים, הענקת תעודת הוקרה למיקי יוסף  
 
 נושא החיסונים -  

 התחלואה בישראל היא כמה שיותר מהר להביא את האוכלוסייה להתחסן. ת ברור לגמרי שהתחרות להורד
 אחוזי המתחסנים בתחומי המועצה. עם מציג טבלה  –לכך אנחנו כמו כל המדינה עושים מאמצים 

 והחל ממחר מתחילים לחסן בשתי נקודות נוספות.  ,את משרד הבריאותגייס הצלחנו ל
 נעורה, טמרה וטייבה –בדגש על שלושת הכפרים  –בנעורה  –אחת 

 מוקיבלה. ב -מבוטחי כללית  –והשנייה 
רשימות של , נייצר חוליםהיחד עם קופת , גן נרונעורה  –מרקחת  ישתי נקודות שיש בהם בתב משיךהשבוע נבהמשך 

 . לנקודות אלה מוזמנים שיוזמנו באופן ספציפי
 נהיה עם היד על הדופק ונהיה להתחסן בחיסונים שנותרו . שנקרא לציבור הרחב כמובן שבסוף כל יום יכול להיות 

 והיישובים כמובן להביא אנשים שרוצים להתחסן ככל שיהיו חיסונים פנויים בעניין הזה.  בקשר עם צוותי צח"י
 

 : עדנה פרדו
ה שעדיין אסור לה להתחסן אז למה צריך לומר אחוזים מכלל יאני רוצה להבין את נתוני אחוז המתחסנים, הרי יש אוכלוסי

 שנמצאת בפרק הגילאים שמורשה בכלל להתחסן.  האוכלוסיה? אולי אחוזים מכלל האוכלוסיה
 

 :ראש המועצה
 . , מעודדים אך לא מספקיםצריכים להתייחס לכולם ולכן הנתונים האלה הם בסך הכל "חיסון העדר"בסוף שרוצים להגיע ל

 
 מנכ"לית המועצה:

חינוך שהם בגילאים שהם מתחת  , צוותיאבל גם בתוך הנתונים האלה יש קבוצות שיוצאות מן הכלל, למשל צוותים רפואיים
 לאלה שהוגדרו כרגע כאוכלוסיית יעד, או תלמידי תיכון שעומדים להיבחן, יש קבוצות מסוימות, עובדי מדינה מסוימים, 

 שכן חוסנו על אף שלא בקהל המוגדר כקהל המרכזי ולכן סופרים כרגע את כולם. 
 

 מירב אזולאי:
 ואלה שלא יכולים להגיע לקופות ? איך המועצה פותרת את המצב של המרותקים

 
 :ראש המועצה

כרגע נתתי שתי דוגמאות גם בנעורה וגם במוקיבלה והסיבה היא שאנחנו רוצים לסייע לאותם מוגבלי תנועה להגיע למקומות 
ך ביישוב שלהם. מי שצריך מעבר לזה ייצור קשר עם הקופה ויודעים להגיע לקבל את זה בצורה יותר צמודה אבל לזה צרי

 אישור מיוחד. 
 

 ניסים מלכא:
 יודעת בדיוק מי המרותקים.. ,בכל אופן בגן נר ,לגבי המרותקים הקופה

 
 מירב אזולאי:

 לדעתי זה משהו שהוועדים או הישובים צריכים לעשות..
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 :ניסים מלכא
כללית תשמח מאוד לחסן,  כמובן לפי קבוצת הגיל המתאימה, ואם יש מרותקים אז גם שלא קשור לוועדים, אני יודע 

 אותם.. ההיפך הוועדים לא יכולים להיכנס לזה כי זה צנעת הפרט. 
 

 ראש המועצה:
זה בדיוק מה שהסברתי, מי שצריך סיוע מיוחד צריך לתאם את זה מול קופת החולים. אם הוא צריך סיוע שלנו אנחנו נדע 

 יע גם כן, אבל בגלל חיסיון הפרט כמה שפחות מעורבות ציבורית יותר טוב. לסי
 

 עדנה פרדו:
 על זה בעבר. והסברת אני חיה בתסכול תקופה מאוד ארוכה כנציגת צח"י ביישוב שלי, אני יודעת שנתת על זה דין ודברים 

איתם , לא לפנות אליהם, לא להגיע אליהם, אני לי יש רשימה של מאומת, אני יודעת מי המבודדים, אין לי שום יכולת לדבר 
איך שהערתי לאחד שהוא יפנה למשטרה ולבית משפט והוא לא מבין בודדים מסתובבים במושב, וכבר אוימתי רואה את המ

 הפרטים הגיעו אלי..
 מה אנחנו כצח"י יכולים לעשות? 

 והמאומתים. הלות, כקהילה אוכפים את המבודדים איך אנחנו כצח"י, כהנ מרימים טלפון למשטרה, היא לא פנויה להגיע..
 אני פה מרגישה חסרת אונים. לא מדווחים לנו על כמות המבודדים... 

 
 :לניןאבו 

 את צודקת, וחושב שצריך לעדכן את חברי המליאה במאומתים.
 

 :ראש המועצה
רגולטורים, ומה שמותר מותר ומה  םאנחנו במדינת חוק. יש לרשויות את ההנחיות שהם מקבלות מגורמי מקצוע ומגורמי

 שאסור אסור. אני לא הייתי רוצה לחשוף אף אחד לתביעה של מישהו שמחר בגלל צנעת הפרט יגיש תביעה..
למועצה אזורית גלבוע אין כלים מעבר למשטרה ושיטור קהילתי וכמובן שלוועדים ולצוותי צח"י אין כלי אכיפה מעבר למה 

זה שקהילה יודעת להעביר מסרים כאלה לא במסגרת אכיפת את חלק מהחוסן הקהילתי אל. יחד עם זרשיש במדינת יש
 החוק אלא במסגרת הערבות ההדדית שיש בתוך היישוב. 

 
 :רמי אלהרר

 אתם מפרסמים טבלאות והם לא רציניות בכלל..
 מבודדים? משהו פה לא עובד בכלל 9מאומתים ייתכן שיהיו  11אם באדירים יש 

 מבודדים... 4 –מאומתים  10 –בידודים.. טייבה  44מאומתים,  21 –נר לא רק שם.. גן 
 בכל היישובים זה ככה... איך יכול להיות?

 משהו פה לא הגיוני.. 
 הטבלאות האלה לא יודע אם יש טעם להמשיך להפיץ אותם בצורה הזאת..

 
 :מירב אזולאי

 יש במועצה חוקרים אפידמיולוגים, עשו הכשרות?
 

 :ראש המועצה
עשו הכשרות והחלטנו לא להמשיך עם זה , האוכלוסייה באופן עקרוני לא משתפת פעולה וגם עברה לאיומים על החוקרים 

 ולכן אנחנו הפסקנו עם זה..
 

 :מירב אזולאי
 אני אענה לרמי, מה שאני מאמינה שמפורסם זה מה שמשרד הבריאות מוציא לתושבים כהוראת בידוד. 

לבידוד עצמאי, עשיתי לה שתיים ליד חולה מאומתת, אני הכנסתי את הבת שלי -לי היתה דקהדוגמא, אצלנו בנורית הבת ש
שתי בדיקות קורונה, אחרי שקיבלה שתי הודעות שליליות, בבוקר שהיה מותר לה כבר לצאת מבידוד, היא קיבלה הודעה 

 הדילייי בכל המצב הזה...שעליה להיכנס לבידוד. ואחרי שעה היא קיבלה הודעה שצריכה לצאת מבידוד, אז זה 
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 :ראש המועצה
 אני רוצה לסכם ומבין את מה שרמי אומר, אבל כרשות אנחנו מחוייבים למה שמפורסם ע"י משרד הבריאות. 

 

 הצגת הנעשה בשטח  
 

 צמצום הפעילות של המשאיות והקלה על התפעול וגם שיפור באיכות החיים.  –החלפת פחים מנפח נמוך לנפח גדול  -האחד 
 כניסה ליישובים וטיפול בתשתיות בעיקר במפגעי בטיחות ובורות.  –השני 

 
 החליטה המועצה לטפל במפגעי בטיחות בכבישי היישובים וכן טיפול בתשתיות בכבישים.  2021במהלך שנת העבודה של 

גלבוע, מעמידים  פעם ראשונה באופן סיסטמתי אחרי שקיבלנו החלטות גם בדירקטוריונים שכפופים לנו, חכ"ל וקולחי
הכספים שגופי הסמך האלה מייצרים בעבורנו לפעילות שרותית ביישובים, בעיקר יושקע החזרת לטובת  ₪כמיליון 

 בתשתיות. 
  .ביישוביםשבוצעו עבודות דוגמאות למציג 

 
  -חידוש הפחים 

נכנסים ליישובים, מתחילים מהלך של שיפור איכות החיים, חלק מהדברים ההנהלה מכירה, עם איגום תקציבים ופיתוח 
 תחנות מחזור ואיסוף גזם ודברים נוספים. 

 . ₪יישובים, מעל חצי מיליון  15 -כמו שאמרתי בעיקר החלפת פחים בככרגע 
 נכנסנו השבוע כבר לבית השיטה. 

 
 :עדנה פרדו

 שאפו. באמת 
 רוצה לברך על כך שזה נעשה בתיאום עם ההנהלות. 

 מאוד אשמח אם זה באמת ייכנס כתכנית עבודה שנתית קבועה..
 לגבי האשפה אני מבינה שמתחיל איזה שהוא תהליך גם עם ההנהלות ואשמח לשמוע איך זה נעשה בבית השיטה.

 איך הגעת ליישום מבחינת ההצגה להנהלות ..
 

 :ראש המועצה
 הבורות גם נושא הפחים עומד בתיאום עם ההנהלות.  כמו

 ראשית, עושים את זה רק ביישוב שבחר להשתתף בתוך זה אנחנו לא נכנסים ועושים את זה בהנהלה שמתנגדת לזה. 
חייב להיות במקומות שיש מקומות לפחים הגדולים. יש יישובים שבכלל כרגע לא ניתן להחליף בהם פחים קטנים כיוון 

 ים לא מתאימים והפח יהפוך למפגע על הכביש או המדרכה ולכן זה לא קורה. שהמסתור
 יש שיח עם ההנהלות, נקבעים גם המועדים וגם המקומות ורק ככה אנחנו נכנסים ועובדים...

 

  :רמי אלהרר
 כל נושא תיקוני הכבישים היה מאוד מבוקש, והרעיון מצוין.  

 אנחנו בשנה שעברה במושב קנינו במחסן ברם און קנינו זפת קר בעלות סבירה. 
 סיבוב קטן עם הבובקט, והמפגעים הקטנים יטופלו.  ..אני חושב שאם המועצה תציע ליישובים גם במחיר סביר

 להציע כמה שקי אספלט ולעשות את זה...רק  ..לראות איך יישובים שיכולים לעשות את זה בעצמםאפשרי 
 

 :ראש המועצה
 הבשורה הגדולה במה שאני רוצה להגיד פה, ולאור ההערה של עדנה, שאנחנו נכנסים לעבודה שיטתית בעניין הזה. 

, פה ושם... כל הרעיון כרגע שדרך הגופי סמך גם "מאוד כואב"מה שהיא יכולה בעיקר את מה ש תה עושה אתיהמועצה הי
מייצרים לזה תקציב כדי שנוכל באופן שיטתי מעכשיו להיכנס לכל היישובים וכל שנה להמשיך  גלבוע החכ"ל וגם קולחי

 אז בעצם פה ההבדל. לעשות את זה. 
 

 רמי אלהרר:
 לגבי הפחים, צריך לעשות חשיבה לגבי תעמולה לדבר הזה... מיתוג.. מועצה ירוקה..

וצת וואצאפ של כל מושב, לפחות בקבוצה לפרסם דברים דבר שני, שאתם עושים בתוך יישובים, כמעט לכל יישוב יש קב
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 כאלה...למנף ולפרסם את זה. 
 אלה שלא רוצים להיפרד מהפחים שלהם צריך למצוא את הדרך לחייב אותם. 

 
 :ראש המועצה

 גם זה כבר קורה, מזכיר לך את חוק העזר שהעברנו....

 של המועצה .  JIS -וד מסומנים, עולים אחרי זה על היש על כל הפחים את לוגו המועצה, וכל הפחים מגיעים עם ברק
לכל פח יש את המקום שלו. פחים שינדדו בהמשך נדע מאיפה נדדו ולאן הם הגיעו, וגם בנושא הזה אנחנו רוצים לשפר מאוד 

 את היכולות של המועצה, וזה יוסיף לכולנו גם התייעלות וגם חסכון.  
 

 :לירון רותם
הקבלן על הביצוע, כי בהרבה מצבים אצלנו אנחנו רואים שמתייחסים לפחים בצורה מזלזלת והם האם יש בקרה על עבודת 

 נשברים כתוצאה מהעבודה ..
 

 :ראש המועצה
התשובה חד משמעית כן, אנחנו עוברים אחרי הקבלנים, גם בפניות שהיו לי מכפר יחזקאל, כמעט כל המקרים מגיעים אלי... 

ללוות את הדברים האלה, מאוד נגיש ומחזיר קבלנים אחורה, וכמובן גם קונסים את  יש את סמיח שבין היתר תפקידו
 . ומקפידים על זה מאוד הקבלנים אם צריך, והם קונים על חשבונם את הפחים, רגישים לעניין הזה

 
 :לירון רותם

מתייחס וזורק שם דברים האם יש אינדיקציה או מעקב מה אורך החיים של מוצר כזה של פח שיודעים גם אם אותו תושב  
 ומפרק את הפח...

 
 :ראש המועצה

יום כל פח שמחולק למקום מסויים נרשם איזה תושב קיבל אותו. יש מעקב ופרסום בפניות המוקד. אנחנו יודעים כבר כ
יותר  , כמה פחים יש בכל בית שקיבל שלוש פעמים, ומי לא יקבלפניות של אותו תושב ומשפחתו  400להגיד איזה פניה היא 

 למרות שהוא צועק עד מחרתיים שחסר לו פח כי הוא העביר לסוסים.. או משהו דומה...
 במעקב מאוד צמוד. נמצאים היום הדברים 

 
 לירון רותם:

 הקבלן שמפנה את הפחים מדווח על ליקויים בפחים?
 

 ראש המועצה :
ואוכף הוא זה שמדווח לנו איפה יש מפגעים וכמובן איפה שהצוות של היישוב, אם זה מנהל  בלא הקבלן, הצוות שלנו שעוק

 קהילה או וועד שמדווח לנו בנוסף לתושבים מכירים וממפים את השברים. 
 

 :רמי אלהרר
באמצע הקיץ... זה תלוי באיפה נמצא הפח, איך משתמשים בו, ומי  לא דומה פחי אשפה בבית אלפא, לפחי אשפה במוקיבלה

 משתמש ומה אורך החיים...
 

 :ראש המועצה
מתגלים כעמידים יותר וזה חלק מהסיבות הנוספות שאנחנו מעדיפים הפחים הקטנים גם שבירים יותר, הפחים הגדולים 

 להחליף אותם לגדולים. 
 

 :לירון רותם
חמש שנים להתקין להם מסתורים ושזה לא ייראה כמו -האם יש יוזמה בהקשר לפחים לפעול בכל היישובים בתכנית לשלוש

 פרוגרום?
 

 :ראש המועצה
 כמו שאמרתי קודם, כרגע היוזמה והתכנית מדברת רק על אזורים של ריכוז פחים או מחזור או פחים גדולים. 
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 ת מעבר למה שאמרתי.. אולי בהמשך...לא יודעים כרגע להיכנס להשקעות נוספו
 .נשמח לזה מאוד אם יישוב ירצה לסייע בריכוזיות של הפחים 

 
 :רמי אלהרר

 דיברנו על זה בעבר, שיש תכניות בוועדה המקומית, לא לשחרר אף תכנית אם אין פתרון לפחים האלה. 
 חים חייב שיהיה, אולי אפילו לפני תאורה...אנחנו בברק בתכנון היישוב הוותיק שיוצא לדרך שמנו לזה דגש, מחסות לפ

 
 :טלאלעומרי 

 אני מברך על היוזמה. רוצה להוסיף בעניין הקרטוניות. 
 יש לנו בעיה בחורף שזה מתמלא מהר ומתחיל להתפזר ברוחות לכל הכבישים. בעיה רצינית.

  
 :ראש המועצה

 אתה צודק יש בעיה. 
 וניות. טאבל צריכים להיות גם אמיצים ולהגיד יש בעיה עם הדרך שבה התושבים שלנו משתמשים עם הקר

 לא יכול לעוף ממנה שום דבר, כיוון שמכניסים אותם מלמעלה.  .ף ממנה שום דברעקרטוניה שמתופעלת נכון לא 
תבצע האיסוף ... אז יש בעיה של פינוי בגלל שיש בעיה שהתאגידים שאוספים את הקרטונים משבשים את התדירות שבהם מ

 ולכן התושבים שמים את הקרטונים לצד הקרטוניות ולא בתוך הקרטוניות ואז הם באמת מתפזרים ברוח.. .הקרטוניות
אנחנו עושים מאמצים לנסות להבקיע את השירות הרע שאנחנו מקבלים כרגע מהתאגידים שמפנים את תחנות המחזור, 

 וחים עם התושבים שלנו .. שאם אין מקום עדיף לשמור את הקרטון בבית. ויחד עם זאת להיות קש

 

 תודה לצוותי החינוך וצוות הצח"י 
  

וגם לצוותי החינוך שלנו,  כבר בתוך מגיפת הקורונה והשפעותיה, פנינו גם לצוותי הצח"יאחרי תקופה ארוכה כמעט שנה 
מבקשים להביא להם איזה שהוא הפוגה ותמיכה רגשית.. גם אצלם מצטברים לחצים וכל מיני דברים כתוצאה מהצורך 

ם זה לעובדים שלה, ואם זה מקומות אחרים, אשלהם לתמוך באחרים, כולל השתתפות באירועים שתעשה בהמשך המועצה, 
 ב לנו מה שנעשה בשטח ברמת היישובים. הם קיבלו מכתבים וחשוב שתכירו את זה. שידעו שאנחנו רואים ומגיעים וחשו

 

 השקת הצמחת הוועדים    
השבוע קיימנו אירוע השקת הצמחת הוועדים עם היישובים שמתחילים להשתתף בפרוייקט הזה, בהובלת מחלקת היישובים 

 שלנו, וכל מי שלוקח חלק בדבר הזה. 
 קדימה במטרה להצעיד , שאנחנו משיגים מבחוץ. במקרה הזה ממפעל הפיסממשאבים מדובר בהשקעת כסף 

 באוטונומיה ניהולית יישובים בתחילת דרכם.  
 

 עדנה פרדו:
 עוד פרוייקט כזה ליישובים בהמשך? לוועדים חדשים?יהיה ם אה

  
 :ראש המועצה

 המליאה אישרה את הפרוייקט לשלוש שנים עם אופציה להארכה של שנתיים. 
 כל שנה מחדש יישוב שעומד בקריטריונים יכול להצטרף. 

 
 :עדנה פרדו

 יודע שיש לו את האופציה?הוא 
   

 :ראש המועצה
נטים שיצא הקול קורא.. חלק מהישובים החליטו לא להשתתף וחלק אולי לא עומדים ואנחנו פנינו לכל הישובים שהיו רלו

 דרכם יקחו חלק בפרוייקט הזה ויגישו כל שנה מועמדות...בהחלט מעונינים שיישובים בתחילת בקריטריונים .. 
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 עדכון שבועי לחברי המליאה 
 

 התחלנו להוציא נייר עדכון שבועי שהוא לחברי המליאה והנהלות היישובים. 
 מפורסם בקבוצה של חברי המליאה. 

אירועים משמעותיים  3-4בהחלט הייתי שמח שתעיינו, תגיבו עליו , אם זה מספיק מפורט.. משתדלים לא להעמיס, לציין בין 
 שקרו באותו השבוע ונשמח לאיזה משוב והתייחסות ממכם. 

  

  מקוונת למערכת החינוך שלנוהרשמה  
 

 . של המועצההאינטרנט אתר ך ן ורצוי להירשם דרתלראשונה לכל הגילאים מגילאי הגן וכן הלאה ני
 כמובן רלוונטי עוד יותר לתקופת הקורונה אבל לא רק, בהחלט נשמח אם תעזרו לנו בזה מול התושבים. 

 

 מעבר לשימוש בכוסות רב פעמיות 
 

מציג דוגמאות לכוסות רב פעמיות שחילקנו לכל העובדים שלנו כאמירה שרוצה לשפר את איכות הסביבה ולהפסיק לקנות 
 לאחר המגפה...הישיבות שנתכנס באולם לכולייצר פסולת מכוסות חד פעמיות לשתייה חמה. יש גם בעבורכם 

 

  ניהול רשתות בתי ספר 
נו, חטיבות הביניים והתיכונים, מכרז על בי"ס אורט אחווה, עמל עמק חרוד, יצאנו למכרז של ניהול רשתות בתי הספר של

 מציעים במכרז לקחת אחריות גם על בית הספר הדמוקרטי הצומח לחטיבת ביניים החל מהשנה הבאה, ובאופן תקדימי 
 . "עמק יפה"אולי גם על בית ספר 

 על פי משרד החינוך לצאת למכרז, התעכבנו בשל הקורונה... ואנחנו מקיימים את המכרז הזה השנה.  מחוייבים
 הרשתות מעודכנות, המכרז פורסם חשוב שתכירו.  

 
 עדנה פרדו:

 יכולות לזכות במכרז שתי רשתות, או שיש אחידות?
 

 :ראש המועצה
 מועצה שבכל בית ספר זוכה רשת אחרת. לזכות בהכל, ורשאית הפרסמנו מכרז שאומר שיכולה רשת אחת 

   
 

 לסדר היום: 2סעיף    
  - 16.12.20מיום  12/20אישור פרוטוקול מליאה מס'  -                                                             

        -ין הערות חברים לפרוטוקול א -
                        24   –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
 2016.12.מיום  12/20מליאה מס' את פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

  - 30.12.20יום מ 13/20אישור פרוטוקול מליאה מס'  -                                                              

 

        -אין הערות חברים לפרוטוקול  -
                        24   –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
 החלטה : מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 13/20 מיום 30.12.20
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  - 30.12.20מיום  14/20אישור פרוטוקול מליאה מס'  -                                                         

 

        -אין הערות חברים לפרוטוקול  -
                        24   –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
 החלטה : מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 14/20 מיום 30.12.20

 
 לסדר היום: 3סעיף      

  -2019דיון והמלצות בדו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת  -
 

 :מבקר המועצהם, אייל פייגנבאו
 

 ניהול מאגרי המידע במועצה. בעיקר בהתרכז  2019נושא הביקורת לשנת 
 

 -מקריא את עיקרי הדו"ח  -                 
 

  .שמירה על האוטונומיה של האדם, על צנעת חיוו האישיים, זכות לפרטיות של כל תושבהבאופן כללי אנחנו מדברים על 
 

 -דגשי מבקר המועצה על הדו"ח  -            
 

 במועצה אזורית הגלבוע יש עשרה מאגרי מידע. 
יחידת מערכות מידע במועצה אמונה על מתן שירותי מחשב לעובדי המועצה, ניהול המשתמשים ואבטחת המידע ותפעול שוטף של 

 מערכות המועצה. 
פנקס רשם מאגרי המידע של משרד המשפטים, פרסום שמות המאגרים דובר המועצה אמון על מאגרי המידע, וחובת הרישום ב

, שמירת לציבור באתר המועצה ושימוש במשאבי מערכת המידע של המועצה, ספקים חיצוניים של מאגרי המידע לאבטחת המידע 
 סודיות המידע והנגשתו רק למורשי וגיבוי המידע לצרכים משפטיים ואחרים העתידיים של המועצה. 

על המשמעויות הרבות שיש לזה, מבחינת  ,ת השנים בכל גוף ארגוני נפתחים מאגרי מידע חדשים, ולכן חשוב לעקוב אחרי זהבמרוצ
רמת הסיכון, מבחינת פרטיות הפגיעה והתושבים.. חוק הגנת הפרטיות נועד להתמודדות עם גידול זה ומהווה את הדגשים לטיפול 

 במאגרי הידע. 
גרים קיימים חדשים ושינוי התייחסות אליהם באמצעות הגדרתם כמאגר ידע רשמי הנדרש, היות כפוף תחת זיהוי מא –מאגרי המידע 

 תקנות הגנת הפרטיות. 
 

 מקריא את ההמלצות שיש לנו לגבי הדו"ח.  
 

 אני שמח להגיד שאני קיבלתי שיתוף פעולה מלא בנושא הזה מבחינת העובדים במועצה שקשורים לנושא הזה. 
 

 תגובת ראש המועצה לדו"ח.  מקריא את
 

הוועדה לעניני ביקורת התכנסה לשתי ישיבות , מעבר לכך אנחנו כרגע בודקים את נושא המוכנות מתקפת סייבר, ראיתי שהתקבלו 
חומרים לישיבה הזאת בהקשר להמלצות של יועץ מקצועי מטעם המועצה, ואנחנו במקביל נשתמש בזה על מנת להתקדם ולוודא 

 המועצה היא כמה שאפשר יותר טובה במיוחד בתקופת חירום.  שהמוכנות של
 
 

 
 :מנכ"לית המועצה

 תודה על הביקורת. 
 למדנו הרבה בעקבות זה שנדרשנו לצלול וללמוד מה החוק דורש מאיתנו.
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את המודעות למתקפות סייבר אפשריות ולחשיבות אבטחת המידע, המודעות כבר הייתה כאן, כבר נעשו מהלכים כמו שנאמר, אבל זו 
 הייתה הזדמנות טובה ללמוד לעומק את הדברים. 

סדר  גם את התחום הזה לעשייה הזאת ולעשות בוצירפנו  ,במסגרת ההסדרה הרוחבית, העמוקה שאנחנו עושים במספר תחומים
 מעמיק ומערכתי.

שמבחינתנו הוא רונן בגים, קיבל כתב מינוי, נכנס לעבודה מסודרת, כנ"ל לגבי  מנהל שיש כזה, כפי שנאמר ממונה מערכות מידע 
שעוד ה, איזה שהיא מדיניות ראשונית מחויבת המציאות כדי לפעול על פי גובשה, כתבי מינוי יצאו כמו שנדרש, מאגרי מידע, שי אלט

שה עבודה הרבה יותר מקצועית מהניסיון העשיר שלו ומהלמידה הארוכה איך יעודיין עזרא מעט יציג את העבודה היועץ מטעמנו 
 פועל הארגון שלנו. 

זרים נהלי עבודה בסיסיים הכרחיים שבמידי יועברו אל  המנהלים שיכירו גנשדרג את המדיניות, נקבע נוהל אבטחת מידע, שממנו נ
 דברים הרבה יותר משמעותיים להמשך. פעלו בהתאם. וגם כאן עזרא יסייע בידינו לייצר  אותם וי

מה שמקבל למעשה הכרה עוד לפני הדו"ח הזה, קיבל משנה תוקף לאור כל המנהלים חותמים על כתבי התחייבות לשמירת הסודיות 
ת מידע בצורה אפילו גדולה יותר , גייסנו את עזרא מרחוק למנהלים שלנו, באופן שפורץ אותנו מבחינת אבטחהצורך לייצר עבודה 

, ומייצר חשופיםק סיכונים משמעותי, מעמיק שמזהה את המקומות בהם אנחנו שזה הדבר הכי חשוב שעשינו בהבנה שצריך פה סד
 כדי לטפל בזה. לנו את המענים הנדרשים 

אבל שירותים מקוונים,  ביצירת מענים למערכות שנותנות שיש פה צורךעזרא מלווה אותנו בכובע נוסף, כמו שאמרתי הפערים האלה 
 את מקסימום אבטחת המידע. ולא שברווחה יש מערכת אחת שמקיימת את התיקים שמאפשרים מערכות שמדברות אחת עם השנייה

שלדעתה  אוטומציה ששם מצאה את המענה, מצד שני הגבייה עובדת עם אותה נו שמטופלים ברווחהושמירת הסודיות ללקוחות של
לא רוצות לדבר גבייה המערכות האלה בכדי לתת הנחה בארנונה אבל שצריך פרטים מהרווחה לצרכים של הגבייה, היה הטוב ביותר 

הטובים  את המעניםללמוד את כל הצרכים ולייצר בשביל זה קראנו לעזרא שיבוא לעשות לנו סדר  .אחת עם השנייה ואנחנו תקועים
 .היביותר , שאיש מקצוע באמת  רב ניסיון יודע להציע ושהמערכות יודעות גם לדבר אחד עם השני

האתגר הנוסף שיש לנו , שבסוף הדברים מגיעים לזה גם שצריך לשלם כסף עבור המענים , וזה בדרך כלל לא מעט כסף, אז כאן חשוב 
ה אותנו, אני בקשר עם מנהל האגף והוא מכיר את עזרא ומוקיר את העבודה , אגף הסייבר מלוולדעת שאנחנו בקשר עם משרד הפנים

, הרבה מוכנות לתמיכה טכנולוגית יש, אבל כן זיהינו שאגף איןוננסה לאגם גם משם משאבים. הרבה משאבים שאנחנו עושים, 
דרך כלל הסכום שאנחנו מחוייבים הביטחון של משרד הפנים שמחייב אותנו לקיים תקציב הג"א, כתנאי לאישור תקציב המועצה שב

חלק מחובות שהם מטילים  מיר, הם כן מוכנים לבחון לה, אז שנכנסנו לשיח איתם בעניין הזה  ₪להעמיד בחלק הזה קרוב למיליון 
 ן אמת להגנה, הוא סיכוי לא גדול,הישנים האלה שלא מותאמים בזמעלינו , כמו למשל שיפוץ מקלטים, שהסיכוי שנשתמש במקלטים 

ותקציבים שיועמדו  תקציב הג"א , ולעומת הסיכוי שנחשף למתקפת סייבר, אז להיות מוכן לשקול להמיר סעיפים תקציביים 
לרשותנו לטובת  בלימת מתקפת סייבר ויצירת אבטחה מתאימה זה בהחלט מעניין להם לקיים שיח כזה, הם אוהבים את הרעיון, 

 ייבחנו אותנו ויחזרו אלינו. 
 

 :ימירב אזולא
זה לא נכון, זה אחת עם השנייה ויהיו מחוברות... לא אוטומטית בכל אופן... לא נראה לי נכון שהמערכות של הגביה והרווחה ידברו 

 פגיעה בפרטיות. 
 

 :מנכ"לית המועצה
ן לשמור על לעשות אבחנה בין להשתמש במידע לבילדעת . צריך  פרטים החסוייםלא אוטומטית, אבל צריך לדעת לדבר, ולשמור על ה

להעביר כולל בבחירות יכולים  היוכזאת שבתום לב , בחוסר ידע אנשים פגשנו הייתה המציאות שאנחנו  החיסיון של המידע.
כדי שיכירו את הפרטים ויוכלו להתקשר האחרונות לוועד, קובץ עם כל הפרטים האישיים של עובדים המועצה למתמודדים לבחירות 

לחוסר ההבנה והחובה שלנו לחיסיון  זה לא קשור לאופן שבו אנחנו מנהלים את המידע, זה קשור .לעשות, זה משהו שאסור אליהם
על , רק באופן שמבטיח את השמירה מעבירים קבצים עם סיסמאות רק למי שצריך להעביר את זה של הפרטים וליצירת אבטחה, 

בין החברה מאיכות הסביבה שמטילים קנס לבין הגביה ביכולת על הקשר שמחויב מקצועי בין הרווחה ובין הגביה , או הסודיות. 
 לפרוע את הקנס ולגבות אותו , הקשר הזה חייב להיות לנו כארגון. 

 
 :עזרא דיין

בחנה בין הגנה על הפרטיות ושמירה על מאגרי מידע, מה אייל הציג, לבין אאני אציג על קצה המזלג את הדברים. אני אבצע את ה
ת מידע היא הרבה יותר רחבה מהגנת הפרטיות, היא הולכת יד ביד עם הגנת הפרטיות למרות שזה שני מישורים אבטחת מידע. אבטח

סין אבטחת המידע היא ברמה הגבוהה ביותר, אבל ברמת הפרטיות היא לא נמצאת שם, כי אין כזה דבר להגן על מנוגדים, לדוגמא, 
הגנת ו, אז אין שם יעת בדיוק מה עושה כל תושב, ואף להגביל את מהלכזו מדינה דיקטטורית שבה הממשל רוצה לד הפרט בסין,

 פרטיות. ה
   תת שירות בשגרה ובחירום.   עבודה בלבואו נדבר על האלמנטים של אבטחת מידע במועצה. המועצה כגוף מוניציפאלי מחוייב ל
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וכד' רווחה, אוכלוסיה בשגרה ובעיקר בחירום, מכלולים,  גם זה גוף שהוא תשתית חיונית. פגיעה בו ופגיעה בכל רוחב השירותים 
בחירום יושבתו. היום המערכות שלנו , הם מערכות שמבוססות על דטא, על מדע אלקטרוני ולא מידע בנייר. אין כמעט מידע בנייר אם 

יש מעט מאוד מידע  ירום.כלומר אם אנחנו משביתים מערכות מידע, מועצה אזורית גלבוע לא יכולה כמעט לעבוד בחתשימו לב. 
מודפס. כדי להגן על הדבר הזה צריך לייצר כמה וכמה שכבות של הגנה על המידע, על מאגרי המידע, הגנה על מערכות המידע, הגנה על 

כדי להגן על זה צריך קודם להבין מי התוקף, מה מטרת התקיפה ועל מה המחשבים, השרתים, התקשורת, והתשתיות של המועצה. 
הגן. ולאחר מכן אנחנו בונים סט של כלים שמגן על המועצה, מגן על מאגרי המידע, מגן על מערכות המידע, על המחשבים של צריך ל

המועצה, ובונה בעצם תרחישים , אם הותקפתי, ונפרצה חומה אחת בתוך שלל החומות , אני לא רוצה להגיע למצב שכל הדטות 
לחדר אחד ולא לכל הבניין, ואז מה שנקרא אנחנו סוגרים , נועלים את האיום בחדר  כלומר אם פרצו לדלת, פרצובמועצה נפתחות. 

 ספציפי וממדרים אותו ולא גורמים לו להתפשט בכל המועצה או לגנוב מידע מכל המועצה.  
הכול, השאלה התכנית עבודה היא תכנית שמבוססת גם על תקציב, כמובן תקציב .. עוד הפעם, אפשר להגן על הכל ואפשר לפרוץ את 

טחוני, יש הבדל אם אני בית ללא יבאיזה רמה אתה רוצה להגן ואיך אתה מרחיק תוקף מעליך, אתן לכם דוגמא דווקא מהצד הב
גדרות בכלל,  או אם אני בית עם גדרות של מטר, עם מצלמות, שערים... אני יודע מי נכנס ומי יוצא. תוקף שהוא רואה כזה מיגון 

  בכלל להיכנס ולהשקיע מאמץ בלפרוץ.יחשוב פעמיים אם 
 

 :עדנה פרדו
 איך נבחרים הנושאים שמבקרים?

 
 :אייל פייגנבאום

במהלך השנים אני מעדכן את זה בהתאם  עבודתי במועצה.במסגרת תכנית עבודה שעוד נערכה בתחילת הנושאים נבחרו בעקרון 
 להערכת הסיכונים. 

סייבר, שזה נושא שמתעדכן בתוקפה האחרונה, עם הערכת הסיכון שלו, זה גורם לי  זו דוגמא טובה לנושא שקשור שמוכנות למתקפת
 לבצע החלטה להתמקד בו. 

 הנושאים נקבעים בהתאם לרמת הסיכון שנמצא מכל תחום שבו המועצה פועלת. 
 לשאלת החברים לכמה נושאים ניתן לבקר בשנה בממוצע, זה תלוי בנושא. 

יש שנים שבוקר נושא אחד, יש שנים שני נושאים, אבל זה גודל הנושא הוא משתנה והוא זה שקובע יש שנים שנבחרו שלושה נושאים, 
 את כמות הביקורות שאפשר להשקיע בו.

 
 :עדנה פרדו

 בתשע שנים האלה בטח היו נושאים הרבה יותר, אחרים, מהותיים אחרים, 
 האם התכנית הזאת מתעדכנת,  –א 
 שהם אקוטיים. חשוב אולי קצת להתפרס יותר...ושאים אני מאוד חושבים שיש עוד נ –וב 
 

 :עו"ד מירון
 הביקורת מתחלקת לשני חלקים, חלק אחד זה המבקר עצמו, מציע נושאים. 

 זה הדברים שהמועצה, ראש המועצה, המנכ"לית, או גזבר... מבקש/מציע על דברים שהם דברים דחופים.  –והחלק השני 
 קש מהמבקר לעשות. גם זה דברים שהמועצה יכולה לב

 
 :אייל פייגנבאום

, זאת אומרת לא רק הביקורת נעשית, אלא על הדוחות תיקון הליקוייםלאורך השנים את עבודה אנחנו בודקים התכנית בנוסף ל
 בודקים שאכן חלק מהדברים מתבצעים/לא מתבצעים...

 לגבי עדכון הדברים, בהמשך לבדיקה ומחשבה לאורך כל השנה מתבצעת הערכת הסיכונים. 
 למשל, היום סייבר מוגדר כאחד האיומים הגדולים ביותר, גם פגיעה כספית וגם פגיעה עד כדי השבתת מערכות. 

 כך נקבעים הדברים על פי הערכת הסיכונים הגלומים לרשות שלנו. 
 

 :שחר ביטון
 ?, מבחינת המצב של היישובים, תושביםה נעשתה בדיקה למוכנות בחירום בעת מלחמה לנפילת טיליםמתי לאחרונ

 
 :ראש המועצה

 מדובר בנושאים שעסקנו בהם הרבה. 
 טחון שלנו בהקשר לתכנית עבודה שמדברת גם על מה שאמרת עכשיו. יכל שנה אנחנו מתעדכנים ומעדכנים את תקציב הב
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טחון פנים יהאחרונות עברה שדרוג גדול מאוד גם על פי הערכות וקריטריונים שמגדיר משרד הפנים והמשרד לבהמועצה בשלוש שנים 
במוכנות שלה לחירום. אני לא אכנס לפירוט יותר בנושא, כי באמת עסקנו בו הרבה מאוד בשנים האחרונות, כולל שתי דו"חות 

 . בנושא זה ביקורת שהמבקר עשה
   

                         24   –בעד 
  אין -נגד

 אין -נמנע
, 2019נת שמבקר המועצה להמלצות הביקורת והוועדה לענייני ביקורת בדו"ח ביקורת כלל מליאת המועצה מאמצת את :  החלטה

 .כפי שהוצגו לחברים
 

 
 לסדר היום: 4סעיף 

 
  - המועצה באכיפה בתחום תכנון ובניהאישור מסמך מדיניות  -                                       

 
 :ראש המועצה

 . 116מציג את מסמך מדיניות האכיפה של מועצה אזורית גלבוע, בעקבות תקנה חדשה 
 נדרשנו לייצר מסמך מדיניות נוסף ולעדכן אותו, להביא אותו לאישור הוועדה המקומית ולאשר אותו גם בהרכב המליאה. 

 העברנו לכם אותו לפני הישיבה. 
 

 :מירב אזולאי
את זה לעבירות פליליות, בעיני עבירות של בניה זה סוג של עבירה פלילית כלשהי. וקשה לי לקבל את זה  ואשואלי קשה לקבל, אם אני 

 שיש עבירות שהם פחות חמורות ויותר חמורות...
 בעיני כל עבירה היא עבירה וכולם צריכים לקבל את התייחסות. 

 
 :מנכ"לית המועצה

 זה כמו שיש הבדל אפילו בחוק בעבירות פליליות, בין עבירות שהם קלות יותר לעבירות חמורות יותר. 
לה מאוד במרחב שלנו, יש בכל תחום של עבירות, עבירות קשות יותר ועבירות קלות יותר. בסופו של דבר כמות ההפרות היא גדו

ואנחנו צריכים לשקול במה להתעסק קודם. אפילו שאנחנו מדברים על בורות, אז יש בור שהוא סכנה בטיחותית גדולה יותר ויש בור 
 שהוא סכנה בטיחותית קטנה יותר..  

 
 :מירב אזולאי

יים, יש משהו שהוא יותר חמור ויותר מיידי, אני אומרת שבעיני, ומקבלת את כל מה שאת אומרת, וזה נכון לגבי כל תחום שהוא בח
 כל...תאבל אני חושבת שעל הכל צריך להתייחס ועל הכל צריך להס

 זה יותר...ול ,זה פחות נשים לבל. ..שבת שצריך לתת לגיטימציה במסמךולא ח
 

 מנכ"לית המועצה:
מתושבי  90%וכמות החורגים באחוזי הבניה זה כשיש כל כך הרבה הפרות שחלקן הם יחסית שוליות, קצת חרגו באחוזי הבניה, 

 מתושבי הגלבוע נמחק חדר מהבית? 90%הגלבוע, אז ל
ולהתמודד עם הבעיות שיותר  90% -נוספים ממה שמקובל כדי להכשיר את ה 10%אנחנו נחליט שאנחנו מאפשרים חריגה של 

 משמעותי להתמודד איתם. 
 

 :ראש המועצה
 ני רוצה להסביר, אין פה דבר והיפוכו...כל עבירה היא עבירה ולכל דבר צריך להתייחס. כמי שיושב ראש הועדה המקומית א

לממשלת ישראל יש גוף אכיפה שנקרא משטרת ישראל, היא תמיד נמצאת במצב של חוסר בכ"א, ולכן הדרג המדיני מגדיר מה 
 .המדיניות, מה חשוב לו לאכוף קודם כל ומה אחרי זה. על מה שמים את המשאבים..

כל רשות, צריכה להגדיר לכ"א שיש ברשותה שעוסק באכיפה את המדיניות, מה חשוב יותר ומה חשוב פחות מבחינת ההספק שלהם 
בטיפול, לא ממובן של לא להסתכל , אלא במובן של על מה הם הולכים להשקיע את עמל יומם, יש חריגות בניה שמסכנות את הציבור, 

יבוריים ופוגעות בתכנון עתידי, למשל כבישים, וכל מיני דברים שאנחנו בסדרי העדיפות שלנו יש עבירות בניה שלוקחות שטחים צ
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 מתעדפים על מה כ"א הנמצא וקיים ראוי שיטפל קודם. 
 

 :עדנה פרדו
י לדווח על מבודדת שיצאה מהבית והתקשרתי למשטרה וזה לא תתי קודם את הדוגמא עם המשטרה שהתקשרתיש תעדוף. כמו שנ

תעדוף, ויש הפרות, וכל הפרה היא לא עבירה עד שנקבע בבית משפט, וכל הפרה גם המבצע יכול להגיש  קייםשלהם... אז  בתעדוף
 ולכן בכ"א שנמצא גם ביחידות האכיפה הארציות, יש תעדוף שקודם כל משפיעים על הסביבה. בקשה של ההסדרה שלה. 

שהמועצה ברגע שיחידת האכיפה תגיע לה איזה שהיא בקשה/דרישה אני כאשת מקצוע רואה שהמסמך הזה מאוזן, ואני בטוחה 
 שאינה בתעדוף העליון, היא תטפל בזה בהתאם..

 
 מירב אזולאי:

 .א. למסמך. 6מבקשת הסבר לגבי סעיף 
 

 עו"ד מירון:
 אין פה איזה שהיא אמירה נורמטיבית שהעבירה היא לא עבירה, זה לא המצב. 

ר מחשבה רבה, שהכוונה להשקיע את מירב המאמץ לקרקע עבירות שהם עבירות שגורמים לשינוי סדרי העדיפויות שנעשו נעשו לאח
המצב, למשל בנייה באזור חקלאי, זה דבר דרמטי מבחינתנו, ויש דברים שלסגור קומת עמודים זה דרמטי אבל פחות...אפשר להביא 

 אני מאוד תומך בתוצאה והתוצר. דוגמאות רבות נוספות.. נעשתה פה עבודת צוות מאוד ארוכה ויסודית ו
 

 :מירב אזולאי
בתים שנבנים למטרת מגורים ומשמשים כווילות ואני יודעת שברמת צבי יש את הבעיה הזאת ואולי בעוד יישובים, שאצלנו ביישוב 

 פרטיות לבילויים.. איך אתם רואים את זה...
 

 עדנה פרדו:
החוק. מעבר לזה אם השימוש הוא לשימוש דברים אחרים זה לא קשור לתכנון . זה השימוש לא קשור. הבניה קיבלה היתר בניה 

 ובניה...
 

 :מירוןעו"ד 
 עדנה צודקת שזה בשוליים, 

 יש אבחנה בין דברים שהם חשובים, את תסכימי איתי ששימוש לווילה הזאת הוא פחות דרמטי מאשר בניה ללא היתר. 
 

 :מירב אזולאי
 י מהווה סכנת חיים, מהווה סכנת מטרד נוראי...מה זה דרמטי, אני שואלת  דרמט

 
 :מנכ"לית המועצה

מבחינת הסכנה הציבורית זה עדיין פחות מסכן מאשר מצב שמישהו מחליט להרחיב את הבית שלו על חשבון הכביש של הישוב. 
 המיידית, יש הבדל בין העבירה הזאת לעבירה הזאת. 

 
 :ראש המועצה

 אירועים שמשנים מצב שקשה להחזיר אותו אחורה.  -אני אסכם, המדיניות הייתה אחד, אירועים שמסכנים את הציבור. שתיים
 למשל מי שבונה לכביש ציבורי, קשה מאוד להחזיר את המצב אחורה...

היישוב פנה הוועדה טיפלה שבמדיניות האכיפה לא נמצא בטופ, למרות הוא שלמשהו הדוגמא של רמת צבי בדיוק הדוגמא המובהקת 
 באופן סיסטמטי, יסודי, לא עזבנו עד שזה נגמר בבתי משפט והאירוע הזה נפתר לרווחת התושבים ברמת צבי. 

 
 :מירב אזולאי

אני עדיין חושבת שגם מטרד ציבורי שלא חשבנו עליו כי אולי הוא בשוליים אבל הנושא, ההטרדה הציבורית וההיקף שלה צריך גם 
 שבון. להילקח בח

 
                       24    –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע
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 . כפי שהוצג לחברים מסמך מדיניות המועצה באכיפה בתחום תכנון ובניה מליאת המועצה מאשרת את:  החלטה

 
 לסדר היום: 5סעיף 

 
  - 2021אישור תמיכות לשנת -                                                                       

 
 :ראש המועצה

 לית המועצה, גזבר המועצה והיועץ המשפטי. "מציג את מסמך אישור תמיכות המועצה ע"י וועדת התמיכות שיש לנו, המורכבת ממנכ
אחרי שנתיים שהיינו בתכנית הבראה ולא יכולנו גם על פי הגדרות משרד הפנים להיות מועצה שמעבירה תמיכות, אנחנו שמחים שוב 

 לחזור ולתמוך בחלק מהפניות אלינו.  2021פעם בשנת 
טורמן, המשכן מציג את המסמך המסכם של עבודת הוועדה, יש החלטה שהוועדה ממליצה למליאה לתמיכות לגלבוע גליל, בית ש

 לאומנות וחוג העמקים שדרכו מפעילים חלק מפעילות החוגים של המועצה. 
 ומבקשים לאשר את ההמלצות האלה כדי שנוכל להעביר את התמיכות. 

, הם בעצם תמיכות מותנות בהכנסות שיהיו למועצה ככל שנוכל להעבירם ₪מיליון  3 -חלק מהתמיכות כמו שהוגדרו בתקציב מעבר ל
 התקציב לא יסתייע, כמובן לא נעבירם. וככל ש

 
 :רמי אלהרר

זה קצת מציק לראות סכום כזה, המועצה במצבה, וענפי ספורט אחרים שגם נשענו בעבר על תמיכות, ועוד נושאים ותחומים שנשענו 
 על תמיכות והם אינם בכלל, חושב שזה סכום עצוב. 

 
 :ראש המועצה

האחרונות עשינו מאמצים ובאופן חלקי גם הצלחנו לגייס תורמים להחליף את תמיכת נכון אתה צודק, אני אגיד רק שבשנתיים 
אנחנו נצליח להקטין את התמיכה והתמיכה שאנחנו כרגע מאשרים כדי שנוכל לעמוד בתפעול  2021המועצה. להערכתי גם בשנת 

 המתחייב בקבוצה. ככל שנגייס תורמים נוכל לפנות את התמיכה למקומות אחרים. 
 

 :תמיר שחר
 ממה שאני מבין זה לא כסף שיוצא מהמועצה?

 
 , ראש המועצה

 זה כבר כן מהמועצה ומופיע בתקציב.  2021לא הבנת נכון, אמרתי שבשנתיים האחרונות לא יצא כסף מהמועצה. בשנת 
 

                        24  –בעד 
 אין     -נגד

 אין -נמנע
 

 .כפי שהוצג לחברים, 2021את תמיכות המועצה לשנת   מליאת המועצה מאשרת:  החלטה
 לסדר היום: 6סעיף 

 
  - תכנית עבודה ועדות המליאההצגת טיוטת  -                                                    

 
 :ראש המועצה

 רוצים לראשונה להציג למליאה מסמך תכנית העבודה של הוועדות. 
 כזכור אמרנו שאנחנו לא מספיק מרוצים מהעבודה שעשו בוועדות. 

 בהחלט הושקע פה מחשבה ואנחנו מעוניינים שחברים יצטרפו לעשייה הזאת. לכל נושא תחום יש גם אחראי שמנהל בפועל, בשיתוף 
 פעולה עם יו"ר הוועדה יובילו את הנושאים. 

יעשה דיון ראשוני בישיבתה הראשונה לאשר את הטיוטא וכמובן להוסיף הזה הוא טיוטא שאנחנו מצפים שבכל וועדה י המסמך
 נושאים שחברי הוועדה ימצאו לנכון להוסיף.
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 עדנה פרדו:
 מאוד חשוב שנקבל מידי פעם עדכון על הנעשה בוועדות האלה. 

 
                                                                                                                                                     

 לסדר היום:   7 סעיף                                         
 

 – רים"התב רשימת את ומפרט מציגגזבר המועצה  -                                                                 
 

                        24  –בעד 
 אין     -נגד

 אין -נמנע
 

 .  ופורטה לחבריםכפי שהוצגה : מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים  החלטה
                                                                             

 לסדר היום: 8סעיף                                                                         
 

   -שונות  -                                                                                     
 

החלפת מורשי 
בית חתימה בחשבון 

  ספר יסודי סנדלה 

 :ראש המועצה
מבקש את אישור החברים לעדכון מורשי חתימה 

 בחשבונות בית ספר יסודי סנדלה
 החלפת מורשי חתימה למזכירת בית הספר 

מרים עומרי ת.ז  -מורשת החתימה היוצאת 
056337603 

 סוהאד גארושי  -מורשת החתימה הנכנסת 
 .26254052ת.ז 

 
מורשי החתימה בחשבון הרשות )בנק הפועלים ,סניף 

 (: 473885ה ,מספר חשבון עפול 727
 מנהלת בית הספר  061296893א. איה עומרי ת.ז 

 .26254052ב. סוהאד גארושי המזכירה החדשה ת.ז 
 

 חתימת שתיהם ביחד עם חותמת בית הספר תחייב.

 24 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 החלפת : מליאת המועצה מאשרת  החלטה
  :סנדלהמורשי החתימה בחשבונות בית ספר יסודי 

  -מורשת החתימה היוצאת 
 056337603מרים עומרי ת.ז 

  -מורשת החתימה הנכנסת 
 .26254052ת.ז. סוהאד גארושי 

 
 מורשי החתימה בחשבון הרשות 

 עפולה , 727)בנק הפועלים ,סניף 
 (: 473885מספר חשבון 

  061296893א. איה עומרי ת.ז 
 מנהלת בית הספר 
 המזכירה החדשה  ב. סוהאד גארושי

 .26254052ת.ז 
 

 חתימת שתיהם ביחד עם חותמת 
 בית הספר תחייב.

מורשי החתימה בחשבון ההורים בנק החלפת 
 1045174עפולה מספר חשבון  002דיסקונט סניף 

 יהיו:
 

  061296893א. איה עומרי מנהלת בית הספר ת.ז 
 26254052ב. סוהאד גארושי המזכירה החדשה ת.ז 

ר וועד "מונד'ר עומרי יו -חתימה נכנס  ג. מורשי
  25963927הורים ת.ז  

חאלד ג'מאל עומרי ת.ז  -מורשי חתימה יוצאת 
29842556) 

 

 24 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –מנע נ

 :החלטה
 מליאת המועצה מאשרת החלפת מורשי 

 בנק דיסקונט חתימה בחשבון הורים 
  1045174עפולה מספר חשבון  002סניף 
 יהיו:

 
 א. איה עומרי מנהלת בית הספר 

  061296893ת.ז 
 ב. סוהאד גארושי המזכירה החדשה 

 26254052ת.ז 
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 ר וועד "מונד'ר עומרי יו -ג. מורשי חתימה נכנס 
  25963927הורים ת.ז  

חאלד ג'מאל עומרי ת.ז  -מורשי חתימה יוצאת 
29842556) 

 
שינוי מורשי חתימה 

בחשבון בית הספר 
 "יסודי עמק חרוד 

 
 ראש המועצה:

 –ורשי חתימה ממבקש את אישור החברים לשינוי 
 בי"ס יסודי עמק חרוד:

 
מורשה חתימה בחשבון הורים: מס חשבון שינוי 

 , בנק הפועלים. 727, סניף  352794  -
  : החתימה היוצאת תמורש

 . 31746324.ז. תאפרת רייזל 
 :מורשת החתימה הנכנסת 

  040257222נאמני ת.ז.  עינב בכנר
 

 הרכב מורשה החתימה יהיו:
 059269662הילה שוב גולן, מנהלת ביה"ס, ת.ז.  -
 עינב בכנר נאמני, יו"ר ועד ההורים הבית ספרי,  -

 040257222ת.ז. 
     ביחד עם חותמת בית הספר.

 
 24 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

חתימה  שינוי מורשי : מליאת המועצה מאשרת החלטה
 בבי"ס יסודי עמק חרוד:

 מורשה חתימה בחשבון הורים: שינוי 
 , בנק הפועלים. 727, סניף  352794  -מס חשבון 

 החתימה היוצאת:   תמורש
 . 31746324אפרת רייזל ת.ז. 

 :מורשת החתימה הנכנסת 
  040257222עינב בכנר נאמני ת.ז.  

 
 הרכב מורשה החתימה יהיו:

 059269662מנהלת ביה"ס, ת.ז. הילה שוב גולן,  -
 עינב בכנר נאמני, יו"ר ועד ההורים הבית ספרי,  -

 040257222ת.ז. 
      ביחד עם חותמת בית הספר.

 
 

 
 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה :                                                                                                                       

    על החתום                                                                                           

 

 

 

                                     _________________________               ________________________ 
 

 ראש המועצה -עובד נור                        המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                           

 
 

 

 
 .1/21סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל העתקים:             


