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 -ישיבה נפתחה-

 12/10/21מתאריך  35פרוטוקול ישיבת מליאה מס' [ אישור 1]

, מי 35אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  .37ישיבה מן המניין מספר  דלריצ'ה ]ראש המועצה[:ליזי 

 בעד? היי הלו, מה יש לכם? אישור מליאה, אישור פרוטוקול

 .: בעד[מועצה]חבר  שחר יניב

 כולנו בעד. בעד.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 

 [ דיווחי ראש המועצה2]

 .המועצה אני אעשה ממש בקצרה. אישור תקציב דיברנו ארוכותראש דיווחי  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

במסגרת תהליך הסמכת הועדה כי מבקשת לעדכן  ,הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית בגני תקווה

יו"ר הוועדה המחוזית ומתכנן המחוז מהמקומית בגני תקווה כוועדה עצמאית, התקבלה חוות דעת חיובית 

שהמליצו להמחיז את הוועדה כוועדה עצמאית לתקופה של שלוש שנים ויו"ר ועדת הערר שהמליץ להסמיך 

את חוות הדעת הנוספות, היועץ המשפטי את הוועדה לתקופה של חמש שנים. אנחנו בשלב מעקב לקבל 

לממשלה, אגף הבקרה במנהל התכנון, הרשות לאכיפה במקרקעין והמחלקה להנחיית התובעים מוסמכי 

 היועץ המשפטי לממשלה. בכבוד ערן, כל הכבוד. 

 ]מחיאות כפיים[

 עד עכשיו לא היינו מוסמכים כאילו?  יניב שחר ]חבר מועצה[:

מהפחד של, אני זוכרת את ערן שהוא חשש לפתוח וועדה לוועדה עצמאית.  המועצה[:ליזי דלריצ'ה ]ראש 

 .באמת שמתקתקת

 סמכויות, לא?נותן יותר זה  ]חבר מועצה[: מיכאל לוין

דיווח על אישור קבלת תרומה, אישרנו את המלצת כן, זה נותן יותר סמכויות.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

במסגרתה הוחלט להמליץ על קבלת תרומה של חמישה מחשבים משומשים  31.10ועדת התרומות מיום 

שיקול דעת אגף הרווחה.  על פילנזקקים  לתושבים הבמטרת חלוק דוקסאמבמצב תקין, מאת התורם, חברת 

ועדת התרומות בחנה את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים לאישור גיוס לקבלת תרומות על ידי 

צאה כי אין מניעה חוקית לאשר את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים. הרשויות המקומיות ומ

אני אשמח אם יש  ,פתחנו את חודש האזרח הוותיק, יש את החוברת אם את רוצה להביא להם, אם יש לך

חיבוק לאם, נשים אחרי לידה, כל נפגשות מקבלות הדרכה  ביישובלכם לשים להם פה. התחלנו מיזם מדהים 

 -העביר את זה. המועצה יצאה במכרז לתובע עירוני לרשות, אנחנו רוצים ככהוהולכות ל

 החלטה

 . 12/10/2021מתאריך  35מאשרת את פרוטוקול ישיבת מליאה מספר מליאת המועצה 

 פה אחדאושר 
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 .לשפר את השירות :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

אנחנו עושים  .לשפר את השירות לתושב. מתקן משחקים חדש בפארק התבור ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

ועדה לבחירת מפעיל לשם הפעלת המיזם  בשבוע שעבר התקיימה .פיילוט להפעלת רכב שיתופי בגני תקווה

מקומות חניה עבור הרכבים השיתופיים, אנחנו רוצים לראות בכלל אם יש ביקוש  ההמועצה תקצה ארבע

 חניות ואם אין ביקוש ניפרד כידידים.הואם זה עובד. אם יש ביקוש, זה שווה גם את הקצאת 

 .א צריכים אותולרק שזה יהיה במקום ש אמיר רחמנינוב כהן ]חבר מועצה[:

 איך? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 .מצוקת חניהב ,מקום שלא צריךיהיה בזה ש אמיר רחמנינוב כהן ]חבר מועצה[:

 .ליד הקאנטריידר למקומות שאין מצוקת חנייה, נגיד ליד  עושיםנכון, אנחנו  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -שזה לא יפגע ב מקום מרכזי וגםגם זה צריך להיות : יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

אם תעשה במקום רחוק הם כי וגם מקומות שלאנשים יהיה נוח להשתמש.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 לא ייקחו. 

 גני תקווה קטנה. אמיר רחמנינוב כהן ]חבר מועצה[:

בוקר של כיף  .קהילה על הבר, סבב הרצאות יש ביום ראשון הקרובנכון.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

טיול מזמר לאזרחים  .ספורטאים לאזרחים וותיקים. מפגש בוקר לאימהות לאחר לידה בנושא הנקה

חודש ארגון תנועת עזרא באולם בית ספר גנים סיום  .קהילה על הבר הרצאה של שרית אוהב ציון .ותיקים

בדצמבר ערב  5לות. ימגרש אבנובמבר מתחילים עם נר חנוכה הראשון ובשיתוף חב"ד ב 28בנובמבר.  27-ב

 אם יש למישהו שאלות על הדיווחים?  .הוקרה לפצועי צה"ל מופע של פאבלו רוזנברג. תודה רבה

 [ אישור תב"רים3]

 , עשית את זה יפה, תמשיך.יוסי"רים, אישור תב ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 אולי נצביע גם. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 שברנו את הקרח, די., די , אנילא המועצה[:יוסי שמעוני ]גזבר 

 -תב"רים תמיד יש בנושאים יניב שחר ]חבר מועצה[:

 נכון.  דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 . הנספח לפניכם. ר אחד חדש"תבולעדכון יש פה תב"רים רים "טוב, תב יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 708תב"ר 
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נחנו שמחים שמפעל הפיס החזיר לנו מענק שהוא כבר בוטל אז , א708ר "תב יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

אז משהו חיובי מאוד  ,רים את הכסף לרשותימפעל הפיס ואנחנו מחז 34,533אנחנו בעצם, יש פה תוספת 

 לאישורכם. כולם מאשרים?

 מאשרים פה אחד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 .כןכמובן,  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 יופי.  לית המועצה[:דליה לין ]מנכ"

 נכון ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 יופי. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 

 724תב"ר 

זה בעצם גם זה, זה כספים שהצלחנו להחזיר לקרנות, זה משהו כלומר,  724 יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

יהיה לבצע ובציר שאפשר רים בזמנו, אנחנו המועצה העמידה את הכספים כדי "זה כספים שפתחנו את התב

אז  1,036,200ממשרד החינוך על סך של  הזמן אנחנו מקבלים את ההרשאות, אז יש כאן הרשאה נוספת

 .אנחנו עושים פה הצרחה עם קרנות הרשות, לאישורכם

 מאושר פה אחד? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 מאושר? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .כן יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

 088ותב"ר  790תב"ר 

 החלטה

שמטרתו "התייעלות אנרגטית )חשמל(" על פי  708מאשרת החזרת הרשאה שבוטלה בתב"ר מליאת המועצה 

 הפירוט הבא:

 ₪. 34,533סכום ההחזרה: 

 ₪. 3,038,432סך התב"ר הכולל לאחר עדכון: 

 פה אחדאושר 

 החלטה

ומבנה  5169י ילדים מ"מ שמטרתו "מתחם גנ 724מתב"ר ₪  1,036,200מאשרת החזרת סך של מליאת המועצה 

 לתנועת נוער" לקרנות רשות.

 ₪. 1,036,200סכום ההרשאה: 

 ₪. 19,981,003סך התב"ר הכולל לאחר עדכון: 

 פה אחדאושר 
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 790 -ו 29,808זה בעצם הקטנה, זה טכני לחלוטין זה הקטנה של  808 -ו 790 יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

לבקשת מפעל הפיס לעשות סדר, כי זה פשוט הייעוד של כל  ,808 -מפעל הפיס למוהעברה של אותו מענק 

 .לאישור בבקשה 790ר, אין פה משהו מיוחד. "ר ותב"תב

 ?מאושר דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 שנותנים לריהוט?בוע שנותנים למחשבים וכסף קבוע צהיה כסף כאילו זה זה  ,רגע יניב שחר ]חבר מועצה[:

להם זה מפעל הפיס זה מכסה של כסף, אנחנו מחליטים לאן וברגע שאמרנו  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -במקור תשימו את זה במחשבים ועכשיו אנחנו רוצים לשנות לריהוט אנחנו צריכים לשנות את ה

 .לנייד ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 זה הכל, בסדר? ,קום של זה, את החניה של זהאת המ יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .אוקיי יניב שחר ]חבר מועצה[:

 מאושר? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 לאישור? 790אז  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .כן יניב שחר ]חבר מועצה[:

 לאישור? 808 יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .מאושר יניב שחר ]חבר מועצה[:

 מאושר.  ]גזבר המועצה[:יוסי שמעוני 

 

 796תב"ר 

ר הזה, יש פה סגירה בעודף של חצי שקל, ", אנחנו בעצם סוגרים את התב796יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[: 

 -גםאז  .תראו כמה זה מדויק

 ר?"איזה תב יניב שחר ]חבר מועצה[:

 החלטה

שמטרתו "תשתיות ומחשבים בבתיה"ס וגנ"י לשנת תשפ"א" והעברת  790מאשרת הקטנת תב"ר מליאת המועצה 

 שמטרתו "ציוד וריהוט לבתי ספר". 808לתב"ר  29,808הסכום על סך 

 ₪. 29,808סכום ההעברה: 

 ₪. 278,208הכולל לאחר עדכון:  790סך תב"ר 

 ₪. 229,808הכולל לאחר עדכון:  808סך תב"ר 

 פה אחדאושר 
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 ., לאישור בבקשה796ר "תב יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 ?מאושר ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -מוריד . אתהאתה מוריד פה אבל ,רגע יניב שחר ]חבר מועצה[:

גשות, אנחנו מקבלים, כל פעם מקבלים נזה מבנה חינוך זה ה ,לא, אנחנו יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

ה לא יוצא כמו גודל ז ללכרך אלף שקל ואז אתה מבצע איתה ולא תמיד או יותר נכון בד 20, 30הרשאה של 

ההרשאה, לפעמים זה יותר לפעמים זה פחות. כשמגיעים לפול מסוים של הרשאות ממשרד החינוך אתה 

כל התב"ר ואתה רואה אם אתה צריך להוסיף או להקטין את ההרשאות שהן הרשאות  על עושה בדיקה

 .פר כיתהלא היא , לא ביצענו איתן. בסדר? ההרשאה היא פר תלמידכי סרק 

 ?כאילו אז זה כסף שחוזר למשרד החינוך ניב שחר ]חבר מועצה[:י

 -הכסף הזה מעולםזה לא, זה כסף,  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .הוא לא הגיע דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

בוצע, ההתאמה בוצעה אבל לא היה צריך יותר והוא לא הגיע כי זה פר תלמיד  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

יש לנו תב"ר חדש שאנחנו פועלים איתו ולכן אין צורך בתב"ר הזה.  .בסדר? וצריך לסגור את התב"רמזה, 

 .לאישור בבקשה

 .פה אחד ?מאושר דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 

 800תב"ר 

הצלחנו לקבל ממפעל הפיס  724, של 708, גם כאן כמו התב"ר של 800תב"ר  שמעוני ]גזבר המועצה[:יוסי 

מקדמות ששמנו  ןשוב זה אות ה.ש"ח, עבור מרכז תגלית שנבנה בימים אל 879,000תוספת הרשאה של 

 .מכספי הרשות ואנחנו מחזירים חזרה. לאישור בבקשה

 ?מאושר דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 מאושר. יב שחר ]חבר מועצה[:ינ

 החלטה

 שמטרתו "הנגשת מבני חינוך ברשות".  796מאשרת את סגירת תב"ר מליאת המועצה 

 

 פה אחדאושר 
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 814תב"ר 

, לפי החלוקה 2020, שזה קול קורא סל רשותי לשנת 814תב"ר חדש  כאןיש ו יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 לפעילויות חינוך וכו', מבורך. 272,600של משרד החינוך, לפי מספר התלמידים, קיבלנו הקצאה של 

 קול קורא סל רשות? יניב שחר ]חבר מועצה[:

תפעל שממי  .כן, כל רשות מקבלת איזושהי הקצאה לבצע פעולות חינוכיות יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -את הדבר

 -זה הכל ?פה אין מאצ'ינג יניב שחר ]חבר מועצה[:

, כרגע זה לא זה לא, כרגע אין מאצ'ינג, ולכן זה בלי מאצ'ינג, אם יש כמובן יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .מאצ'ינגעם הוגדר 

 מאושר? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 .כן יניב שחר ]חבר מועצה[:

 תודה. לית המועצה[:דליה לין ]מנכ"

 

לצורך  580022242תל אביב )ע"ר( מס'  –[ אישור הקצאה עבור מוסדות נשי אגודת ישראל 4]

שנים. מבוקשת הקצאה עבור הנכס המצוי ברח' עמק  5הפעלת גן ילדים לתקופה של עד 

 1100ח"ח  6720גוש  5זבולון 

 מוסדות. ממשיכים לסעיף הבא, אישור הקצאה דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

, לצורך הפעלת גן ל אביבאגודת ישראל ת אישור הקצאה עבור מוסדות נשי ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ?משהו להגיד על זהרוצות . 1100 -6720, גוש 5זבולון עמק שנים, ברחוב  5 לתקופה של עד  ילדים

 החלטה

 לקרנות רשות.  (שמטרתו "מרכז תגלית") 800 מתב"ר₪  879,061מאשרת החזרת סך של מליאת המועצה 

 ₪. 879,061סכום ההרשאה: 

 ₪. 28,404.352סך התב"ר הכולל לאחר עדכון: 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 " על פי הפירוט הבא:2020שמטרתו "קול קורא סל רשות לשנת  814מאשרת את פתיחת תב"ר מליאת המועצה 

 ₪. 272,600סכום ההקצאה: 

 ₪. 272,600סך התב"ר הכולל לאחר עדכון: 

 פה אחדאושר 
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מדובר בחידוש הקצאה, זה עמותה שכבר פועלת שנים רבות  .כן, אני אגיד :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .במקום הזה, בנכס הזה

 זה בכניסה שמה? מועצה[:יניב שחר ]חבר 

 לא. מיכאל לוין ]חבר מועצה[:

 . 5עמק זבולון  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .יש שתי כניסות :דובר

נשי אגודת ישראל. ההקצאה היא  דייל אחת מהן מופעלת ע .שתי כניסות :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 , זה עבר חלק.לא היו התנגדויות הקצאות,ועדת ראיתם יש את הפרוטוקולים של זה שנים,  5עד 

 ?5מה הכוונה עד  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -שנים, קודם כל יש לנו מדיניות 5מעל  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 ?לא, מעל אני יודע, אבל עד כאילו יניב שחר ]חבר מועצה[:

 חודשים. 59בעצם  מהשנים. כתוב ש 5לא, זה  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .שנים 5-אבל למה עד? כי ההסכם הוא ל ב שחר ]חבר מועצה[:יני

 .חודשים 59 -לההסכם הוא  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .אוקיי יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .זה ההסכם :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .אוקיי יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -יכול להיות שאנחנו .שנים 5עד זה שנים כי  5אנחנו רושמים עד  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 -מהצדדים יכולשנים, שכל אחד  5עד כאילו הכוונה  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כל אחד, תלוי. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

של הרשות, בנסיבות כאלה  מהצדבכל הסכם הקצאה יש אפשרות יציאה  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .חודשים 59לשימור היא זו הקצאה ל פי עולכן התקופה המקסימלית  ,ואחרות

 אם פתאום יש שימוע או משהו לא מסתדר.  דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 .זה כבר בעייתי שנים 5, כי שנים 5מעל  יניב שחר ]חבר מועצה[:
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לאחר ואישור מליאה לשנים אנחנו צריכים פשוט להעביר את ההסכם  5לא,  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .למשרד הפנים, זה לא שזה בעייתי פשוט יש עוד תהליךמכן 

 , תיאורטית.אפשר שזה יהיה גם יותר קצראני רק רוצה להבין שהעד אומר שלא,  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 נכון. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

תדלים להיצמד ובאופן כללי יש לנו מדיניות שאנחנו מש .בהחלטנכון. נכון.  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

שנים  10שנים, בתי כנסת  5שנים וגם תנועות נוער עד  5אליה שזה גני ילדים ומעונות יום אנחנו מקצים עד 

הקצאה כוללת השקעה כספית ואז אנחנו שוקלים הקצאה לתקופה יותר הוהמדיניות משתנה במקרה ש

 .ארוכה

 קיע.שהמקבל מש יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .כן, כן :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .כמו שהיה עם חב"ד יניב שחר ]חבר מועצה[:

 . מאושר? נכון דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

  מי בעד? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 פה אחד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 .כן יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

לצורך פעילות  580652410[ אישור הקצאה עבור מעגל נשים גני תקווה )ע"ר( מס' 5]

שנים. מבוקשת הקצאה עבור הנכס המצוי ברחוב  5התנדבותית בקהילה לתקופה של עד 

 111ח"ח  6720גוש  33יהודה  הרי

גני תקוה לצורך פעילות התנדבותית בקהילה עבור מעגל נשים אישור הקצאה  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 .זה ליד בית חב"ד שם בצד .33בהרי יהודה עבור הנכס שנים מבוקשת הקצאה  5לתקופה של עד 

 ליד הגן. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 .הישן מועצה[:יניב שחר ]חבר 

 מאושר? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 החלטה

, לצורך הפעלת גן ילדים לתקופה של אביב לת הקצאה עבור מוסדות נשי אגודת ישראל מאשרתמליאת המועצה 

 . 1100ח"ח  6720, גוש 5זבולון  עמקשנים, ברחוב  5עד  

 אושר פה אחד
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 נשארהבית חב"ד הישן חזר כבר למועצה או שזה עדיין כאילו  גבארך מאושר. ד יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ד?"חב

 .יש שם גן ילדים בשכירות :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .נכון ,אה ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

השכרת השטח ללפני שנה וחצי יצאנו למכרז יש שם גן ילדים בשכירות.  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 הגיש הצעה והוא זכה. הזה לגן ילדים, הוא 

 .הבית כנסתכאילו איפה שהיה  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 זה פרטי? עופר עזרא ]חבר מועצה[:

 .כן :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 לגמרי?פרטי  ]חבר מועצה[:עופר עזרא 

 כן, הוא משלם שכירות.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 .הוא משלם שכירות דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 

לצורך הפעלת גן  580418424גבע בנימין )ע"ר( מס' -[ אישור הקצאה עבור מקור חיים6]

גוש  39שנים. מבוקשת הקצאה עבור הנכס המצוי ברח' הגליל  5ילדים לתקופה של עד 

 351ח"ח  6720

לתקופה גן ילדים  גבע בנימין לצורך הפעלת-אישור הקצאה עבור מקור חיים ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 .351 ח"ח 6720גוש  39קשת הקצאה עבור הנכס המצוי ברחוב הגליל ומב .שנים 5של עד 

 ,גן ילדים בחלק .שנים, משהו כזה 3גם עמותה שכבר פועלת אני חושבת  :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 .בקומת הקרקע של בית יעקב

 .הם קיבלו הקצאה לשנה דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 , נכון.הם קיבלו כל פעם :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 שנים.  5 -כבר נותנים להם את זה לועכשיו אנחנו  דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 .לאישורכםשנים,  5 -נכון, הקצאה מסודרת להקצאה מסודרת.  עכשיוו :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 החלטה

לצורך פעילות התנדבותית  580652410עבור מעגל נשים גני תקווה )ע"ר( מס'  הקצאהמאשרת מליאת המועצה 

 . 111ח"ח  6720גוש  33וי ברחוב הרי יהודה שנים. מבוקשת הקצאה עבור הנכס המצ 5בקהילה לתקופה של עד 

 פה אחדאושר 
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 מאושר? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 הכל בעד.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 

[ אישור פתיחת חשבון בנק לבית ספר אמירים עבור ניהול כספי הורים. מו"ח בחשבון: 7]

 מנהל/ת ביה"ס, מנהלנית/מזכירה, נציג הורים

 הכספי הורים, מורש ניהולישור פתיחת חשבון בנק לבית ספר אמירים עבור א ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

זה פשוט בית ספר חדש אז גם אותו  .ההורים גמנהלנית או מזכירה ונצי ,חתימה בחשבון, מנהלת בית הספר

 מי בעד?מאשרים. 

 מאשרים פה אחד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 מאושר. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

[ עדכון מו"ח בחשבון בית ספר אמירים נוכח קליטת מנהלית/מזכירה. מו"ח בחשבון יהיו 8]

 מנהל/ת ביה"ס ומנהלנית/מזכירה

ר אמירים, נוכח קליטת סעיף אחרון, עדכון מורשה חתימה בחשבון בית ספ ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 .מזכירה/תנימנהלומנהלת בית ספר  יהיו חתימה בחשבון ימנהלנית מזכירה מורש

 .מאושר יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אחד חשבון בנק לבית ספר ואחד חשבון בית ספר, נכון? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

הורים, אנחנו עכשיו מתחילים להתקבל פשוט לא היה חשבון בנק זה  7-ה ,כן :יועמ"ש[]עו"ד אושרת מצליח 

 חשבון בנק.  תקבולים של הורים אז צריכים לפתוח

 תמה הישיבה.  מי בעד? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 אנחנו בעד. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ?פה אחדכולם  דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 החלטה

 ילדים גן הפעלת לצורך 580418424' מס)ע"ר(  בנימיןגבע -חיים מקור עבור הקצאהמאשרת המועצה מליאת 

 .351"ח ח 6720 גוש 39 הגליל' ברח המצוי הנכס עבור הקצאה מבוקשת. שנים 5 עד של לתקופה

 אחד פה אושר

 החלטה

ת /מנהל: בחשבון"ח מו. הורים כספי ניהול עבור אמירים ספר לבית בנק חשבון פתיחתמאשרת מליאת המועצה 

  .הורים נציגמזכירה, /מנהלנית"ס, ביה

 פה אחדאושר 
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 ביי, להתראות, תודה רבה.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 תודה רבה. בהצלחה. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 -הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 

 מנכ"ל המועצהגב' דליה לין,  ראש המועצהדלריצ'ה ליזי, 

___________________________ ___________________________ 

 

 

 החלטה

 בחשבון"ח מומזכירה. /מנהלית קליטת נוכח אמירים ספר בית בחשבון"ח מו עדכוןמאשרת מליאת המועצה 

  .מזכירה/ומנהלנית"ס ביהת /מנהל יהיו

 פה אחדאושר 


