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עדכון שוטף .
אישור פרוטוקול מליאה מס'  3/21מיום . 28.4.21
הצגה ואישור הסכם ניהול עצמי עם בתי"הס היסודיים במוא"ז הגלבוע.
דיון בדו"חות מבקר משרד הפנים לשנת .2019
הצגת מחלקת יישובים.
אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2021
אישור תב"רים.
שונות.

נוכחים מקרב חברי המליאה
עובד נור – ראש המועצה – גן נר
תייסיר קאסם – ס .ראש המועצה
– מוקיבלה
אורי שומרוני – ס .ראש המועצה –
רם און
שחר ביטון – חבר
זועבי מחמוד – נעורה
מיכה ויצמן – ברק
לירון רותם – כפר יחזקאל
ערן גולן – מולדת
עיד סלים – מוקיבלה

חסרים מקרב חברי המליאה
מולא דוד – אביטל
אלון רודברג – רמת צבי

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה
ענת מור – מנכ"לית המועצה
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה

יעקב אזולאי – ניר יפה

עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי

ציון אברהם – מיטב
דוד בונפיל ישי – אדירים
ירון דוד – פרזון
עמיאל דהאן – אומן
הישאם זועבי – טייבה
אופיר גרימן – יזרעאל

אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
מוחמד אלבחירי – מנכ"ל קולחי גלבוע
טל שמיר – מנהל אגף מוניציפאלי
שי אלט – דובר המועצה
עינב מוצרפי – חשב מלווה
רונית סבג – מזכירת לשכה

שחר תמיר – בית השיטה

מלכא ניסים – גן נר

עותמאן זיאדה – מוקיבלה

פרדו עדנה – מגן שאול
יעקב פרץ – גדיש
עמרם עמוס – דבורה
מירב אזולאי – נורית
שלמה אוחנונה – מלאה
עומרי טלאל – סנדלה
רון וייס  -גבע

רמון בן ארי – עח"מ
כהן שגיא – גן נר
זועבי חסן – טמרה
אבי רוסו – תל יוסף
חאלד חאלדי – נעורה
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תמצית הדברים:

החלטה
תמצית הדברים
הנושא לסדר היום
לאור העובדה שלא היה קוורם ,המליאה החלה לקבל החלטות רק בחלוף שעה ממועד שעת ההזמנה (.)18:01
ראש המועצה:
בתחילת המליאה ,מבקש את אישור חברי המליאה להוספת סעיף נוסף לסדר היום:
אחרי שאישרנו במליאה הקודמת את מינוי הסגנים  ,הופננו ע"י משאבי אנוש במשרד הפנים לחוזר מנכ"ל שלא הכרנו ,שטוען
שהחלטה כזו בזמן שהרשות נמצאת עם חשב מלווה ,מחוייבת בנוכחות החשב המלווה במליאה בזמן ההצבעה ,וזאת למרות שהעברנו
את אישורו וחתימתו על התקציב ,משרד הפנים מתעקש שנביא את זה שוב למליאה.
אני מבקש להביא שוב לאשרור את ההחלטה על מינוי הסגנים פעם נוספת בנוכחות החשב.
 אשרור בחירת סגנים לראש המועצה וממלא מקום ראש המועצה -בעד 17-
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הוספת סעיף נוסף לסדר היום :אשרור בחירת סגנים לראש המועצה וממלא מקום ראש
המועצה.
סעיף  1לסדר היום:
דיווח שוטף -ראש המועצה:
רוצה לספר משהו משמח לכולם ,לפני קצת יותר מחצי שנה התברר שהולכים להעביר קו גז בלחץ נמוך מאלון תבור ועד בית שאן.
התוכנית אמורה לעבור גם בתוך כביש נעורה .והמשמעות הייתה שהתוכנית הייתה צפוייה לעבור בחלקות פרטיות של תושבי נעורה.
לבקשת הוועד ותושבי נעורה התערבנו והתקיימו מספר פגישות עם נתיבי ישראל והחברה המתכננת בעבורם את התוואי ,ובסופו של
דבר היום התבשרנו שהם קיבלו את הבקשה שלנו להעביר את תוואי הגז לתחום הדרך ,שהיא הרבה יותר רחבה מהכביש הנוכחי,
ובכך מנענו כניסה לחלקות הפרטיות.
סעיף  2לסדר היום:
 אישור פרוטוקול מליאה מס'  3/21מיום -28.4.21אין הערות חברים לפרוטוקול -בעד – 17
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס'  3/21מיום .28.4.21
סעיף  3לסדר היום:
 -בחירת סגנים לראש המועצה וממלא מקום ראש המועצה -
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ראש המועצה:
מבקש את אישור החברים למינוי תייסיר קאסם כמ"מ וסגן ראש המועצה בשכר לפי סעיף  36א .לצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) ,וסמכויותיו יהיו בתחום הפרט והקהילה ,כפי שאישרנו במבנה הארגוני.
בעד – 17
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את מינוי תייסיר קאסם כמ"מ וסגן ראש המועצה בשכר לפי סעיף  36א .לצו המועצות
המקומית ,מועצות אזוריות ,וסמכויותיו יהיו בתחום הפרט והקהילה.
ראש המועצה:
מבקש את אישור החברים למינוי אורי שומרוני כסגן ראש המועצה בשכר לפי סעיף  36א .לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
וסמכויותיו יהיו בתחום הפיתוח התשתיות ומנופים כלכליים ,בהתאם למבנה האירגוני המעודכן .
בעד – 17
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את מינוי אורי שומרוני כסגן ראש המועצה בשכר לפי סעיף  36א .לצו המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות) ,וסמכויותיו יהיו בתחום הפיתוח התשתיות ומנופים כלכליים.
סעיף  3לסדר היום:
 הצגה ואישור הסכם ניהול עצמי עם בתיה"ס היסודיים במוא"ז הגלבוע -ראש המועצה:
הועבר אליכם האוגדן והסכם הניהול העצמי של משרד החינוך שנכתב לפני כמה שנים.
אנחנו כמו בהרבה מאוד נושאים בדקנו וגילינו שנדרש לעשות סדר גם בתחום הזה.
מצאנו שיש הנחיות של משרד החינוך שמתנהלות לא באופן מדוייק במועצה ,ולמרות שמצד אחד הייתה כוונה להעביר תקציבים
לניהול עצמי של בית הספר למנהל בית הספר כדי שיוכל למנף את הפדגוגיה ,לחסוך בכיוון אחד ולהשקיע בכיוון אחר לפי צרכיו
והשקפותיו ,גילינו שהדברים לא מתבצעים נכון.
כמו גם בתחום הנחיות של משרד החינוך לבקרה שצריכה להיות לרשות על מה שנעשה בבתי הספר ,גם פה המועצה לא עשתה מספיק
את מה שהיא נדרשת כמו למשל לאשר תקציבים ברמת הנהלת המועצה ,כמו לאשר או לא לאשר קבלת כ"א בבתי הספר שאינם אנשי
חינוך ,רכש מבוקר ,וכדומה..
כל מיני דברים שמצד אחד הייתה הסכמה להיכנס לניהול עצמי מצד שני לא מספיק לימדו את המנהלים לעשות את זה נכון ועל פי
הנחיות של משרד החינוך.
זה חשף גם את בית הספר וגם את המועצה החל מאי הבנות ודרך קשיים אחרי זה בלבצע את הדברים כמו תיקוני קיץ ,בטיחות
ודברים אחרים...
לא במקרה אפשר לראות שמשרד החינוך מגדיר שני דברים מאוד משמעותיים שהם באחריות האישית של מנהל בית הספר
ואחד מהם הוא גרעון בתקציב בבטיחות .מנהלי בתי הספר עובדים של משרד החינוך ולא במקרה משרד החינוך הגדיר את נושא
הבטיחות כאחריות אישית של מנהל בית הספר כדי שלא יהיה שאלה של מי נושא באחריות.
לצערי הדברים לא התבצעו מספיק טוב.
שני הצדדים לא מילאו את חלקם בצורה מספקת היה למידה מאוד מעמיקה מבחינתנו מול המנהלים .
שיתפנו בשיח הזה גם את משרד החינוך .וקבלנו גיבוי וחיזוק שזה מה שצריך ונכון לעשות.
הרגולציה לא מחייבת אותנו להביא את זה לאישור המליאה ,ולכאורה נדרש רק יידוע של המליאה.
אבל אני חושב כמו שגילינו בהרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו מביאים משהו לאישור המליאה הרבה חברים טורחים להתעניין
לבדוק את הדברים ולשאול שאלות...
ולכן אנחנו מביאים את זה לאישור המליאה ,בגלל שאני חושב שזה נותן תוקף ציבורי וגם אחריות פה לכל מי שיושב סביב השולחן.
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רון וייס:
מבקש להעביר את החומרים מוקדם יותר כדי שיהיה לנו מספיק זמן לעבור עליו וללמוד אותו...
ראש המועצה:
מקבל .משתדלים לשלוח כמה שיותר מוקדם לא תמיד מתאפשר.
עדנה פרדו:
אני חושבת שהאוגדן של משרד החינוך הוא אסון.
יש דברים שהם ברורים ,הגיוניים ויש דברים שיורדים לפרטים מטופשים והעמסה על המועצה ,דבר שמנהל בית הספר יכול לנהל לבד
ורק לדווח.
אני קראתי את כל עמודי האוגדן ..
אחריות אישית – מי שקרא מבין שמנהל בית הספר מחוייב כמעט בכל תהליך שהוא מבצע לקבל אישור של הרשות.
ואם הוא אמור לקבל את האישור של הרשות ,אזהיכן האחריות של הרשות כלפי אותם שני נושאים ,גם כלפי הגרעון וגם כלפי
המתקנים .האם היא מסבה תשומת לב  ,האם היא אומרת לו יש בעיה ,האם היא מבקרת ,מפקחת...
ושתיים ,איך המועצה הולכת להיערך לכל מסת אישורים הבירוקרטית המטופשת הזאת כי הרי עכשיו הגזבר של מינהל החינוך יצטרך
לעבוד פי כמה כדי לעמוד בזמנים קצרים ,כי אם לא תהליכים יכולים להתמסמס ..כמו לדוגמא רוצים לעשות מחר יריד בבית הספר
ומי שראה את הדף שהוא צריך להגיש כדי לעשות יריד בבית הספר  ,מיקום ,מטרות חזון וכד' ..וצריך להביא את זה למועצה ואז זה
מתגלגל ונגרר...

ראש המועצה:
קודם כל צריך להבין מה היה המצב לפני כן ..
המצב לפני כן הוא שכל זה היה בידי הרשות מלכתחילה ,זה לא היה בידי בית הספר ,שבית הספר רצה לעשות משהו היה צריך לעשות
בדיוק את מה שאמרת עכשיו ,להפך היום באו ואמרוקח לך את התקציב לניהול ויש דברים שעדיין תצטרך לקבל עליהם את אישור
הרשות.
דבר שני ,התחלנו לפני חודש בדיוק בגלל השיח הזה והתובנות האלה ,סבב הצגה של תכניות עבודה ותקציב של בתי הספר להנהלת
המועצה ,סיימנו כמעט את כל הסבב הראשון .עושים סבב שני .
בהחלט מבינים ולוקחים על עצמנו את המשמעות כלפי הנהלת המועצה כי את צודקת זה יחייב את המועצה להתנהל בצורה כזאת,
פעם אחת היא עומדת באחריות שלה לבקר ,ופעם שנייה באחריות לכוון ,ובהחלט עושים את זה.
המעורבות של הנהלת המועצה בתוך תכנית העבודה של בתי הספר בתקציב ובהכוונה מאוד משמעותית למנהלים.
עדנה פרדו:
לי היה חשוב לראות מתוך האוגדן ,מה ישן ומה חדש?
מה כבר מבוצע היום ומה בעצם תקנה/הוראה הנחייה שלא יישמנו בעבר ואנחנו מיישמים.
דבר נוסף ,אני מבינה עכשיו מאוד ברור שיש חלוקה מאוד ברורה בין הפדגוגיה שהיא אחריות של המנהלים לבין הנושא של הרכש
שנכנס עכשיו לאיזה סדר הגיוני ,ראוי ונכון ...
ודבר אחרון ,חושבת שיו"ר וועדי הורים צריכים לדעת מה מותר להם לאשר מכספי ההורים ומה אסור להם לאשר...
ומנסיוני כיו"ר וועד ההורים בעברי ,היו"רים לא יודעים...
ראש המועצה:
צודקת לגמרי...
למשל למדנו שלהורה אסור לתרום לבית הספר ,לא ידענו את זה...
מירב אזולאי:
מה שאתם שלחתם לנו זה נוהל של משרד החינוך או של המועצה?
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מנכ"לית המועצה:
של משרד החינוך ,עם התאמות קטנות שלנו.
בעד – 17
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את הסכם ניהול עצמי עם בתיה"ס היסודיים במוא"ז הגלבוע כפי שהוצג לחברים.
סעיף  4לסדר היום:

דיון ואישור דוחות מבקר משרד הפנים לשנת  ,2019ואישור המלצות הוועדה לעניני ביקורת שדנה בדוחות -ראש המועצה:
אנחנו מתכנסים כחלק מהחובה של המועצה לדון בדו"חות במסגרת מליאת המועצה ,אחרי ששני השלבים הראשונים התקיימו,
הגשת דו"ח והתייחסות של הוועדה לענייני ביקורת ,והתייחסות הנהלת המועצה.

עדנה פרדו:
למה אנחנו לא מקבלים את הדו"ח הזה מראש?

אייל פייגנבאום:
דו"ח מבקר משרד הפנים עצמו הועבר קודם כל לוועדה לענייני ביקורת ,ועל פי החוק התפקיד שלה לדון ולקבל המלצות לגבי הדוחות
וכך קרה.
הוועדה השנה דנה בשבוע האחרון פעמיים גם בנוכחות היועץ המשפטי והגזבר.
חברי הוועדה לא נמצאים פה היום פיזית במליאה ולכן אני אציג את המסקנות.
סה"כ היו השנה רק ארבעה ליקויים חדשים.
מקריא את הליקויים.
בוצעו עבודות לא מאושרות ללא חתימת מורשיי החתימה בסך  985אלש"ח .
מקריא את תגובת הרשות.
ערן גולן:
מאיפה החשבונות האלה הגיעו?
גזבר המועצה:
שיפוצים ,עבודות אחזקה שונות ,רכישת מוצרים ..משהו מגוון..
אייל פייגנבאום:
הוועדה לענייני ביקורת דנה גם בהערה ,בליקוי וגם בתגובת המועצה וקיבלה את התגובה של המועצה במלואה.
ערן גולן:
החשבונות האלה שולמו ? או שהולכות להיות לנו תביעות..
ראש המועצה:
להפך ,הפרשנו את מלוא הסכום והצענו הסכמי פשרה באישור הממונה על המחוז של  30%ויתור של הספק ,זאת אומרת אתה רוצה
שנשלם לך ..יש לך חלק באשמה שלא עובדים תקין...תקבל תשלום פחות 30%
בכניסתי לתפקיד היה קבלן שהיו חייבים לו מעל  ₪ 200,000במועצה ,לעבודות שעשה מספר שנים ללא הזמנות.
אחרי שהבהרתי לו שזה חד פעמי ,ובהנחייתו של היועץ המשפטי מה לעשות ,מהנדס המועצה דאז בני סגל ,הלך איתו לשטח וראה את
הדברים שהוא ביצע ונתן בהתאם דו"ח ואומדנים ,שלאחריו הוצאנו מכתב למשרד הפנים ,משרד הפנים קיבל את חוו"ד המשפטית
שלנו שאנחנו יכולים לשלם לו .לפני ששילמנו לו הבהרנו לו שבפעם הבאה שזה יקרה והוא יבצע עבודה ללא הזמנה אנחנו לא
מתכוונים לשלם לו.
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עדנה פרדו:
איך זה קורה שעושים עבודות בלי הזמנות?
ראש המועצה:
היום כולם יודעים שהמועצה לא משלמת .עשית עבודה פעלת בניגוד לנהלים לא תקבל תשלום.
מנכ"לית המועצה:
יש היום בהנחיית של ראש המועצה אחריות גם למנהלי המחלקות במקרים כאלה שקורים.
גם הם יחויבו באופן אישי ,ואף הוזמנו לשימוע מנהלים בגין זה.
ראש המועצה:
שינינו פה לגמרי את ההכרה של המנהלים בעניין הזה .וגם את ההתנהלות של הספקים מול המועצה.
אייל פייגנבאום:
הליקוי השני הוא ליקוי טכני שקשור לארנונה ומים ,הרשות מחייבת חלק מהנכסים בשיעור ארנונה מופחת הכולל בכולו את הפטור
המגיע לאותם נכסים במקום בחיוב ארנונה מלא וזיכוי בגין הפטור.
גם כאן הוועדה מקבלת את עמדת המועצה .
עובדתית זה נכון ,טכנית יש בעיה במערכת של אוטומציה ,מדובר בחיוב סיווגים ביטחוניים כמו למשל בתי כלא ,או מעברים שאז
מסתכלים על זה כמו עסקים ובעצם האוטומציה לא יודעת לעשות את ההפרדה.
שחר תמיר:
היה אפשר לשלוח את הדו"ח לפני המליאה.
ראש המועצה:
אני גם שאלתי את המבקר למה לא לשלוח את הדוחות לפני המליאה ,התשובה שלו הייתה שזה דברים שהוועדה לענייני ביקורת
עוסקת בהם ועד היום לא נשלחו.
שחר תמיר:
אתה מצפה שנצביע פה על משהו שהקראת לנו בעל פה ,מבלי לראות אותו קודם.

עו"ד מירון:
השנה קיבלנו את הדו"חות באיחור רק ולכן הכל נעשה ב"דילי"...לכן אנחנו מגישים אותו כך..
תייסיר קאסם:
הדוחות האלה הם דוחות שעורך אותם רו"ח שממנה אותו משרד הפנים ,הדוחות האלה יפורסמו גם באתרים...
עדנה פרדו:
שחר צודק ,שנה שעברה קיבלנו את הדוחות האלה מראש ,קראנו אותו ובאנו מוכנים ..הפעם היו שתי הערות בפעם הבאה יכולים
להיות יותר ..אנחנו פשוט רוצים לקרוא מראש.
ראש המועצה:
מקבל את ההערה ,וצריכים לבדוק את עצמנו בעניין הזה.
בעד – 17
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את דוחות מבקר משרד הפנים לשנת  ,2019ומאשרת את המלצות הוועדה לעניני ביקורת שדנה
בדוחות .
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סעיף  5לסדר היום:

הצגת מחלקת יישובים -ראש המועצה:
מחלקת יישובים זו מחלקה שאנחנו עומלים עליה לא מעט זמן ,השנה הקמנו אותה בניהולה של שרית.
חושב שהיישובים מכירים את העבודה אישית מאוד ,וביקשנו משרית לבוא ולהציג לחברי המליאה את המחלקה והעשייה עד כה.
שרית דוד-ליברמן:
הצגת מצגת  -העבודה מול היישובים.
מנכ"לית המועצה:
קיים תיק יישוב לכל יישוב כל המידע התכנוני מידע על תשתיות ,פעילויות חברתיות ,תרבותיות ,חינוכיות החל משנת  2015ועד עכשיו
הכל בתיק אחד שנותן תמונה על כל מה שקורה בתוך היישוב ולכולם יש גישה לתיק הזה ,כך שאם יש הצטלבות של תכניות אנשים
יכולים בזמן אמת לראות את זה ולשתף פעולה .זה נותן תמונה מאוד משמעותית על מה שקורה ביישוב כל הזמן בזמן אמת.
שרית דוד-ליברמן:
המשך הצגת המצגת.
עדנה פרדו:
אני רוצה קודם כל לשבח את שרית על העבודה שלה.
אנחנו ביישוב מקבלים מענה מהיר בכל שאלה.
נקלענו לאיזה שאלה שהייתה בשעות הערב על נושא של וועדת בחירות והתחלנו לחפש באינטרנט אם ככה ,איפה..
אם יהיה באתר מידע שיש גם באותו תיק יישובי זה יהיה נהדר ..קצת לעבות את אתר האינטרנט של הגלבוע גם במידע מקצועי,
וועדות ,סמכויות..
עו"ד אילן מירון:
זה לא ריאלי ולא מקצועי ,צריך להעלות לאתר כל ספר החוקים ...שואלים שאלות מקבלים תשובות..
עדנה פרדו:
לא מדברת על החוק ,הנחיות ..הדרכות ..קצת מידע זה לא מחליף יועץ משפטי...
עו"ד מירון:
הוועדות זה החוק.
ראש המועצה:
ראשית ,יש עוד הרבה דברים שאפשר להעלות לאינטרנט והם יהיו ברמה הבסיסית של הדברים.
שנית ,אין מספיק עבודה של הנהלות היישובים עם היועצים המשפטיים.
הם מצפים שאנחנו ניתן להם תשובות .וזה טעות וגם לא נכון שאנחנו ניתן את התשובות.
יש ישויות משפטיות שזה הוועדים ולכן חשוב להנחות את הוועדים ,שיעבדו עם יועצים משפטיים כי לפעמים הדברים סבוכים...
אנחנו מתחילים בחודש הקרוב סבב של מפגשים ביישובים.
אנחנו נבוא מטה המועצה לפגוש את הנהלת היישוב ,גם להציג את עבודת המחלקות וגם היישוב יעלה נושאים.

 הצגת תוכנת שיפט לחברי המליאה -אפליקציית ניהול חכמה וטובה לכל מערך ההסעים והקשר מול התלמידים וההורים .
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סעיף  6לסדר היום:
 אישור תקציבי וועדים מקומיים -ראש המועצה:
כל התקציבים מובאים לאישור המליאה לאחר אישור וועדת הבדיקה בראשותו של גזבר המועצה
ומנכ"לית המועצה.
תקציב וועד מקומי קיבוץ יזרעאל לשנת :2021
בעד – 17
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי קיבוץ יזרעאל לשנת .2021
תקציב וועד מקומי מושב מגן שאול לשנת :2021
בעד – 17
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי מושב מגן שאול לשנת .2021
תקציב וועד מקומי קיבוץ עח"א לשנת :2021
בעד – 17
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי קיבוץ עח"א לשנת .2021
תקציב וועד מקומי יישוב גן נר לשנת :2021
בעד – 17
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי יישוב גן נר לשנת .2021
סעיף  7לסדר היום:
 גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים –בעד – 17
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהוצגה ופורטה לחברים.
סעיף  8לסדר היום:
 שונות -הגדלת הסכם למתן
שירותים משפטיים
לעו"ד אילן מירון

-

עו"ד אילן מירון יוצא באולם המליאה -

ראש המועצה:

במסגרת תכנית ההבראה נתבקשנו ע"י משרד הפנים
כחלק מאבני הדרך לצאת למכרזים חדשים לכל
נותני השירותים שלנו ובתוכם גם את הייעוץ
המשפטי.
המועצה לפני מספר שנים החליטה לפצל את נושא
כ"א ושכר מהייעוץ המשפטי שהיה לה.
חלק מהסיבות היה שהיועץ המשפטי של המועצה
היה במקום לא נוח מול חלק מהעובדים ,ואנחנו
יצאנו למכרז ובלקונה לא שמנו לב שלא כללנו את
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הסיפור הזה וכך גם משרד הפנים ....
לפני מספר חודשים הגיעה פנייה מעמותה שמייצגת
עורכי דינים ,וביקשה הסבר.
הודנו שטעינו ,פנינו למשרד הפנים לשאול האם
לעשות מכרז רק על הדבר הזה או שאפשר להכליל
את זה כמו שהתכוונו מראש בתוך המכרז ,ואושר לנו
להכליל את זה בתוך המכרז לאחר אישור חברי
המליאה.
גזבר המועצה:
בגלל שהתוספת לעו"ד הקיים היא תוספת של 27%
אנחנו מחוייבים לאישור המליאה .

לירון רותם:
באיזה היקף הורדתם את זה?

בעד – 17
נגד – אין
נמנע – אין

גזבר המועצה:
ב .50%במקום  ₪ 10,000הוספנו  ₪ 5000להסכם
הקיים.
אישור הלוואה ע"ס
 600אלש"ח לפי
תכנית הבראה
חשוב לציין שאילן
חזר לדיון

פתיחת חשבון בבנק
מזרחי עבור וועד
מקומי קיבוץ יזרעאל
מבקשת שוב ושוב
להסיר את מספרי
תעודות הזהות זה
מידע אישי .מבקשת
לבדוק עם אילן האם
אין בעייה לפרסם

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הגדלת הסכם
למתן שירותים משפטיים לעו"ד אילן מירון כפי
שהוצג לחברים .
בעד – 17
נגד – אין
נמנע – אין

גזבר המועצה:
מדובר במנה האחרונה בסבב ההלוואות במסגרת
תכנית ההבראה ,לעשר שנים.

ראש המועצה:
נדרש אישור החברים לפתיחת חשבון בבנק מזרחי,
סניף עפולה עבור וועד מקומי קיבוץ יזרעאל
מורשי חתימה:
יפעת אסף ת.ז24991630 .
יצחק פלג ת.ז05144969 .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת אישור הלוואה
ע"ס  600אלש"ח בהתאם לתכנית ההבראה.
בעד – 17
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון
בבנק מזרחי ,סניף עפולה עבור וועד מקומי קיבוץ
יזרעאל
מורשי חתימה:
יפעת אסף ת.ז24991630 .
יצחק פלג ת.ז05144969 .

רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.
על החתום

_________________________
ענת מור – מנכ"לית המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה

העתקים :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .4/21
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