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                                                                                                                                                         בס"ד              

,י"א תשרי תש"פ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                   10 אוקטובר 2019
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 :עדכונים
 

 ברצוני לעדכן במספר נושאים על סדר יומה של המועצה:בפתח הישיבה:  ראש המועצה

דמות וקניות שממזה מספר שנים ישנו שיח ותוכ -ים אשקלון וחוף אשקלוןי גבולות עתידישינואיום ל .א
הרעיון שעומד מאחורי התכנון על המועצה.  העל ידי המנהל או משרד השיכון שיש לו השפעה ישיר

כך שהוא , 4של כביש כנית לשינוי התוואי . כך למשל יש תהוא גידולה הדמוגרפי של העיר אשקלון
 כנגד מגמה פוך לחלק מאשקלון.הישוב בת הדר ובעצם היישוב יסופח ויעבור מחלקו המזרחי של היי

 וציבוריים. משפטייםזו, המועצה נערכת במס' מישורים 
 

כנית להקמת דיפו בקרבת בעבר קידמו רשויות התכנון ת -סך רכבות )דיפו( בשטח המועצההקמת מו .ב
אה, בעקבות מאבק  שנוהל התוכנית נגנזה ובהסכמת עיריית אשקלון סוכם כי יבת הדר תלמי יפה וג

המוסך יוקם בשטחה. אלא שמנהל התכנון מנסה לקדם תכנית בה הוא יגרע שטחים בסמוך 
 .יבנה המוסךעליהם לעיריית אשקלון, יעבירם למבקיעים  ו

מול  נו סיכוםיש כמובן שהמועצה מתנגדת לתוכניות אלו ונכון לעכשיו מיושרת עם עיריית אשקלון.
אשקלון שהם לא ישתפו פעולה עם בקשות לגריעת שטחים מאתנו ואנו לא נפעל בהליכים לחלוקת 

 הכנסות מהם.
 

בבדיקה שערכנו לא כל היישובים מימשו את יתרת המגרשים אותם הם זכאים  -הרחבות מושבים .ג
ק את מלוא פוטנציאל המגרשים בכל ישוב ואף מוכן לתגמל לבנות על פי התב"ע. רמ"י מעוניין לשוו

ן לבצע מעין הסכם "גג" ישובים אשר יהיו מוכנים לצאת למהלך של הרחבה. המנהל מעונייולתמרץ 
 .35 תמ"אה יממשו את מלוא פוטנציאל הבינוי שלהם על פי שובי המועצכך שכלל י

דה בסך של בין יוהשיווק ולתמרץ כל יח ,לסייע בכל הליכי התכנון  לשם כך מוכן המנהל לקדם תב"ע
כנית זו. בסכום זה מלש"ח לכל ישוב אשר יממש ת 4-כ מה שיכול להביא להכנסה של₪ אלף  20-30

שיקום תשתיות היישוב. עשינו ולהשקיע סכומים נכבדים ב "מתיחת פנים"יוכל כל יישוב לבצע 
 מלש"ח. 4-תכניס  ליישוב כ שיצאו במכרזמגרשים  60ומצאנו שהרחבה של  תחשיב

 
בניגוד  . בית הספר ניצן בחרוגים בבתי הספר ברחבי המועצההמועצה מפעילה ח -בית ספר ניצן .ד

כל זאת ללא אישור  ות המתנ"ס.הוראות מנכ"ל, להתקשר בהסכם מול מדריך פרטי ולא באמצעל
 המועצה.

המועצה הביעה את עמדתה באופן נחרץ שחוגים בבתי הספר יתקיימו אך ורק או על ידי המועצה או 
באישורה מראש ובכתב. בנושא זה המועצה לא תיסוג מדרישתה ולא יעזרו איומי ההורים להשבית 

 את פעילות בית הספר.
דבר מועצה לא יכולה לעשות : הכלומר ,צדדי -דובר בחוזר מנכ"ל הוא דוההסכם שעליו  -איתי לוי

 אישור המועצה.  ללאבלי בית הספר ובית הספר לא יכול לעשות חוגים 
 

מליאת המועצה הקודמת קבלה החלטה לנסח חוק עזר לשילוט. עלתה טענה  -חוק העזר לשילוט .ה
שקיבל ם את מה שמליאת המועצה הסכימה עליו. בבחינה של הפרוטוקול כאילו חוק העזר אינו תוא

 את אישור משרד הפנים עולה כי לא דובר על החרגה של גודל השלט עליו תגבה אגרה.
איננה אטומה לתושבים ולכן כל תושב אשר קיבל שובר לתשלום עבור  יחד עם זאת המועצה

 השלטים יכל להחליט או לשלם עבור השלטים או להוריד אותם או להגיש השגה.
קש כל תושב ולכן נתבמדיניות מוסדרת לגבי אגרת השילוט. הוקמה וועדת שילוט מייעצת אשר תגבש  

להגיש השגה. אנו  , עליונו צריך לשלם עבור אגרת שילוטיוסבור כי א אשר קיבל שובר לתשלום
 .30/10/2019מאריכים את המועד להגשת ההשגות עד ליום 

 
-קווים להסעות תלמידים  כאשר מתוכם  רק כ 80-בכל יום מוציאה המועצה כ -מערך הסעות ילדים .ו

מוסעים על ידי אוטובוסים צהובים ועם נהגי המועצה. ברור לכולנו כי תמיד השירות הטוב  25%
של אוטובוסים ולכן  י רכבין ביכולת המועצה להחזיק צי כלאהגי המועצה אבל ביותר ייעשה על ידי נ

שלא הכול מושלם ופועלים בחומרה על כל התנהגות לכך היא נעזרת בקבלנים חיצוניים. אנו מודעים 
 תוך פיקוח הדוק על חברות ההיסעים. ,תקינה או הפרת משמעת אל
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. בקשתינו לא הם הטובים ביותרה הצהובים של המועצברור לכולם שהאוטובוסים  -ניר סוסינסקי
לגרוע את שני האוטובוסים הישנים ובכך להגדיל במעט את צי האוטובוסים שעומדים לרשות 

 המועצה.
 

אולם זאת משום  ,אוטובוסים 13 -ב תשע"ט החזיקה המועצה םבשנת הלימודיאכן  -דורון בן שלומי
 וטובוסים  ישנים אשר עלות אחזקתם גבוהה מאוד.א 2שהיא לא גרעה ממצבת האוטובוסים שלה 

אלש"ח בשנה. יחד עם זאת המועצה קיבלה  100הפער בעלות בין רכב צהוב לרכב קבלן הוא של  ל,ככל
אוטובוסים צהובים. לשם כך אישרה מליאת המועצה רכישה  11החלטה להשאיר מצבת קבועה של 

 2וכנגדן המועצה תגרע  הגיע בסוף אוקטובר אמורים לאלש"ח ה 700-אוטובוסים בעלות של כ 2של 
 . ישניםאוטובוסים 

 
 :2017 משנת הביקורת ממצאי עבור בליקויים טיפול סטטוס אחר מעקב -2לסעיף 

 
להציג מספר ליקויים שעלו  י המליאה. אני מבקשרדו"ח הליקויים במלואו נשלח לחב -מבקר המועצה

 מהדו"ח:
ללא מכרז.  הבמהלך הביקורת עלה כי עבודת הנהלת החשבונות התנהל :מכרז הנהלת חשבונות .א

 המועצה פרסמה מכרז במהלך השנה ונבחרה חברה זוכה.
מהדו"ח עלה כי לא מעט פרויקטים ותב"רים עמדו בחריגה.  :בקרה תקציבית אחרי פרויקטים .ב

עומדים אינם בעקבות הדוח  מתקיים מעקב שבועי עבור התב"רים והפרויקטים בכדי לוודא שהם 
 בחריגה.

 
 :(ס"ומתנ מועצה) 2018 לשנת מפורטים כספיים ודוחות ביקורת דוחות הצגת -3לסעיף 

 
  :המועצהדו"ח ביקורת  .א

 
  לכך אי .קיצוניים שינויים בה לבצע לא ניתן היה ולכן שגרתית לא שנה היתה 2018 שנת -אלעד פרץ

  ח"אש 5,103 של גרעון מציג הכספי הדוח  – ח"מלש 5,103 של בגרעון 2018 שנת את סיימה המועצה
 על עומד המועצה של המצטבר הגרעון .ח"אש 4,971 של בגרעון סיימה שהמועצה אשתקד לעומת
 קרן יתרת .ח"מלש 19,376 של בהיקף 31.12.18 ל בבנקים נזילים נכסים ישנם למועצה.  ח"אש 16,522

 79%  של ממוצע על עומד המועצה של הגביה אחוז. ח"מלש 1,029 על עומדת 31.12.18 ל הפיתוח
 .פיגורים 13% ו מהשוטף 93.5%:  מ המורכבים

 .'ג פרקבו' ב בפרק בדוח שהוצגו הליקויים על  מתמקד הדיון עיקר
 

 :והתקשרויות כספי דיווח, רישום -'ב פרק
 מתייחס ל"הנ הליקוי  .( 9' עמ) ממכרז בפטור יועצים עם, הרכש וועדת בפעילות ליקויים נמצאו. 1.ב

 ומומחיות ידע הדורשת מקצועית עבודה לביצוע התקשרויות נוהל בעניין 5/17 -ו 8/16 ל"נכמ  לחוזר
 .ממכרז בפטור מיוחדים אמון יחסי או מיוחדים

 המועצה (.הקודם בנוסח שנקבע כפי 1.6.2017 במקום) 2018 בינואר 1 מיום זה נוהל של תוקפו תחילת
 חברי הוגדרו ,מסודר עבודה נוהל נקבע 2019 בשנתו זה נוהל ליישום כראוי להיערך הספיקה לא

 .ש"ויועמ גזבר,  ל"מנכ :קרי ,החוזר פי על הוועדה
 .זה מאגר לניהול עודיתי תוכנה נבדקת ואף היועצים מאגר יאושר 2019 במהלך

 
 ליקויים: אחר מעקב ' ג פרק

 :בהם טיפלה המועצה וכיצד בדוח שהועלו הליקויים כל את סוקר ל"הנ הפרק
 של ירידה מראה הדוח –( חוב+ שוטף) השכר דרך תשלומים פריסת בהסדר הינם העובדים כל – 1.ג

 חוב. בעל עובד
 .להנחיות בהתאם ותפעל החיוב אופן את תבחן המועצה – 2.ג
 הפנים משרד לאישור נשלח הביקורת לממצאי בהתאם – רים"תב סגירת לאופן הנהלים חודדו – 3.ג

 .בדיעבד
  תוקן -4.ג
 במועד מגישים לא הוועדים מרבית -30.4 עד הדוחות את להגיש הצו בהוראות לעמוד קושי ישנו – 5.ג

 .שלנו הרבים הניסיונות למרות
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 בשוטף העיסוק ולכן ציבור מנבחרי מורכבות הוועדות מרבית  בחירות שנת הייתה 2018 שנת – 6.ג
 .בכינוסן קושי והיה שלהם העדיפות בסדר היה לא ובוועדות

 .המועצה ידי על אושרו הוועדים תקציבי כל -7.ג
 .יתוקן הליקוי החדשה שבהנהגה מקווה 2018 ח"בדו גם ימשיך הליקוי לדעתי – 7.ג
 .תוקן הליקוי -8.ג
  .המועצה ל"למנכ שלומי בן דורון מונה 2019 בינואר – תוקן המינוי -9. ג
 . מלאה במשרה מהנדס נקלט 2018 בשנת -10. ג
 .תוקן הליקוי -11. ג
 

 לא, המועצה לרשות בחירות זו בשנה והתקיים מאחרו רגילה לא שנה הייתה 2018 ושנת מאחר -סיכום
 בפרק שמוצג הליקוי, מובנה גרעון עם הוגש 2018 לשנת התקציב ולכן קיצוניים שינויים לבצע היהניתן 

 .לוגיסטית לכך להיערך הספיקה לא והמועצה 2018 בינואר רק החלה שתחולתו חוזר על מדבר' ב
 .זה נוהל ליישם החלה המועצה 2019 שנת במהלך

 אנו אין כן פי על אף .נמוכה חשיבות בעלי וחלקן בדיעבד לתקן ניתן לא ליקוייםה רובאת  ,'ג בפרק
 ,2019 לשנת בנוגע .חודדו וחלקן יושמו כבר שחלקן בדוח הליקויים לתיקון ושואפים ראש מקלים

 2019 שנת את ולסיים השוטף הגרעון את לצמצם לה יסייעו אשר מהליכים מספר ביצעה המועצה
 תקין ניהול על לשמור מנת על פועלת המועצה הנהלת ,ההתנהלות בנושא כן כמו, מאוזנת בצורה

 .שבשליטה בפעולות שתלוי ככל הליקויים את למזער מנת על ולפעול לכללים בהתאם
רביבו מינה את גזבר המועצה מר אלעד פרץ להיות אחראי על תיקון ראש המועצה מר איתמר 

 הליקויים שעלו מהדו"ח.
 

 מתנ"ס: -דוח ביקורת .ב
 היקף 2018 בשנת ח"אלש 20,843 2017 לעומת, 3%-בכ גדל הכנסות מחזור -יוסי דהרי מנכ"ל המתנ"ס

 .2018 בשנת ח"אלש 20,882 2017 לעומת 2%-בכ גבוה היה הוצאות
 ח הפעילויות"אלש 8,295 - התמיכה סך .2017משנת  9%-בכ ס"במתנ המועצה תמיכת של ירידה

 . ח"אלש 1,646-כ של בעודף הסתיימו השונים בתחומים
 היקף .ח"אלש 1,333-כ היו ובבנק בקופה מזומנים יתרת .2017 לעומת 3.3%-בכ גדל המאזן היקף

 424 ל ירד ממוסדות חובות היקף .2017 מ 25%-בכ גבוה, ח"אלש 1,210 - לגביה ואשראי המחאות
 .2017 משנת 73% של ירידה, ח"אלש

 של ירידה ח"אלש 184-כ להבראה עתודה קודמת משנה 8% של עליה ח"אלש 490-כ לחופשה עתודה
 .ח"אלש 1,210-כ מצטבר גרעון סך קודמת משנה 17%

 
 "ס:מספר עובדי המתנ

 הערות מס' עובדים מחלקה

 .קיון ואחזקה, מנהלהיתחומים, נמנהלי  12 מנהלה

 מוזיקה, מחול וכו' 32 חוגים

 כולל מ"מ 61 מעונות

  17 מדריכי נוער

 טניס, כדורסל, כדורגל 13 ספורט

 
 .85.3 :מאוישות משרות' מס. 165.5 :הפנים משרד י"ע מאושרות משרות' מס

 

 ים:עדכון תבר -4לסעיף 



 
 

 

 מועצה אזורית חוף אשקלון
 המועצהלשכת ראש 

מיכאל *  -מרדכי * כוכב-אר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * ידב
 יפה –ישראל * נתיב העשרה * תלמי  -כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר * כפר סילבר

 אשקלון•  78100מיקוד •  90000ת.ד. 
   08-6727304פקס: •  08-6775500טלפון: 

₪  144,277                        מהמשרד לאיכות הסביבה חינוך סביבתי עוטף עזה  1731 פתיחת תב"ר .א

 .אין מתנגדים ואין נמענים .חברי מליאה בעד 15החלטה: 
 

₪     26,955                    ממשרד הביטחון ביצוע ניקוז ושערי פשפש קיבוץ זיקים    1730פתיחת תב"ר  .ב

 .אין מתנגדים ואין נמענים .עדחברי מליאה ב 15החלטה: 
 

 נגישות אקוסטית במוסדות חינוך -ממשרד החינוך 1729פתיחת תב"ר  .ג

 ₪  150,000                                              )בי"ס באר גנים, יד מרדכי וגן ילדים בבית שקמה(  

 .אין מתנגדים ואין נמענים .חברי מליאה בעד 15החלטה: 
 

 ₪   299,750                             יב העשרה תהחלפת תאורת לד בנלמפיקוד העורף  1732 פתיחת תב"ר .ד

 .אין מתנגדים ואין נמענים .חברי מליאה בעד 15החלטה: 
 

 ממנהלת הביוב לקיבוץ גברעם 1274הקטנת  וסגירת תב"ר  .ה

₪  5,900,000                                         תב"ר נוכחי

 ₪  2,563,034                           הקטנה

 ₪  3,336,966                       סה"כ תב"ר לאחר הקטנה ולסגירה

 .אין מתנגדים ואין נמענים .חברי מליאה בעד 15החלטה: 
 

 הקמת תאורת ביטחון יד מרדכי 1645הקטנת  וסגירת תב"ר  .ו

 ₪  553,364                           תב"ר נוכחי

 ₪    29,385                                     הקטנה ממשרד הביטחון

 ₪    19,700                         הגדלה מקרנות מועצה 

₪  543,679                       סה"כ תב"ר לאחר הקטנה ולסגירה

 .אין מתנגדים ואין נמענים .חברי מליאה בעד 15החלטה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 מועצה אזורית חוף אשקלון
 המועצהלשכת ראש 

מיכאל *  -מרדכי * כוכב-אר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * ידב
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 אשקלון•  78100מיקוד •  90000ת.ד. 
   08-6727304פקס: •  08-6775500טלפון: 

 מאסיפת מועצת המנהלים  של: מ.א. חוף אשקלון

 3/2018מס' מזהה                :    

 27/01/2019אשר התקיימה ביום  :   

 :   הוחלט 
בבנק הפועלים בע"מ )להלן : "הבנק"(, ולהתחייב כאמור בבקשה   625120ן מס' -. להמשיך ולפעול בח1

לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק מהדורה : _________________ מיום : 
 "טופס פתיחת חשבון"(. –___________________ )להלן 

 
 תחומי פעילות / ערוצי שירות

 
 ת שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות להלן תחומי הפעילות וערוצי השירו .2

 להלן:  3מורשי הפעולה הנזכרים בסעיף 
 

 תחומי פעילות :             
 ) יחולו כל התחומים שלא נמחק ו(

 ערוצי שירות:               

 ) יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו (
כרטיסים שירותי בנק  ממוכנים באמצעות  עו"ש    מטבע ישראלי

 בנקאיים

 הוראות טלפוניות / פקס פקדונות בשקלים

 פועלים ישיר מטבע חוץ 

 "תיק ממסרים"/ ממסרון ני"ע   כללי

 מענה קולי / פקס' / טלפקס 

 ממסרון  

 אינטרנט לעסקים  אשראי במט"י  

     

 מידע -פועלים  באינטרנט  אשראי באמצעות כרטיסי חיוב

 מידע ופעולות  –פועלים  באינטרנט  ערבויות בנקאיות

  

  ני"ע  מעו"ף  קניה

  ני"ע  מעו"ף  כתיבה

 

  
 :מינוי מורשה חתימה

 
*  להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד  על טופס פתיחת החשבון, לחתום  על כל 3.1

ופעולות עם הבנק ובכלל זה המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את התאגיד  ולפעול בשמו בכל העסקים 
 להיות בעלי זכות החתימה בחשבון:

 
  033961871יקיר זוכר ת.ז 

 038291399לילך בן חמו 

 אופן החתימה :   מנהלת ביה"ס  ומורשה נוסף בצירוף חותמת ביה"ס

   :מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או פקסימיליה *3.2

  באמצעות טלפון ו/או פקסימיליה: בנפרד, למסור הוראות לביצוע עסקאותלהסמיך את הבאים, כל אחד 
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 אשקלון•  78100מיקוד •  90000ת.ד. 
   08-6727304פקס: •  08-6775500טלפון: 

 033961871יקיר זוכר ת.ז 

 038291399לילך בן חמו 

 .בצירוף חותמת ביה"ס ,:  מנהלת ביה"ס  ומורשה נוסףאופן החתימה

 

 :מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות פועלים  ישיר *3.3

בנפרד, למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון למוקד  להסמיך את האנשים הבאים, כל אחד

 "פועלים ישיר" של בנק הפועלים בע"מ:

  033961871יקיר זוכר ת.ז 

 038291399לילך בן חמו 

 

 :"פס זהב–מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים  *3.4

 קאות באמצעות "פועלים פס זהב":להסמיך את האנשים הבאים, כל אחד בנפרד, למסור הוראות לביצוע עס

 ___________________ ת.ז. ________________  

 

 :"מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט* 3.5

 להסמיך את הבאים, כל אחד בנפרד, למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט":

  033961871יקיר זוכר ת.ז 

 038291399לילך בן חמו 

 2* מחק סעיף זה כאשר ערוץ השירות הנזכר בסעיף אינו כלול בערוצי השירות הנזכרים בסעיף  

לעיל מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד על כל המסמכים  3** מורשי החתימה הנזכרים בסעיף 

ות התאגיד או שידרשו ע"י הבנק ליצירת שעבודים או להמצאת בטחונות אחרים ככל שידרשו, להבטחת חוב

  חובות אחרים כלפי הבנק.

 .אין מתנגדים ואין נמענים .חברי מליאה בעד 15החלטה: 

 

 חתימת היו"ר  _________________ 

 

 שם היו"ר ____________________  

 

 

 :אישור עו"ד

 

המפורטת הנני לאשר  כי ההחלטות שנתקבלו ע"י הדירקטוריון / ועד הנהלה/ גוף מנהלי של התאגיד , 

בפרוטוקול  לעיל , התקבלו כדין ובסמכות והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד והן 

 מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

 ________________________ , עו"ד  

 כתובת : _____________________   

 מאסיפת מועצת המנהלים  של: מ.א. חוף אשקלון
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 אשקלון•  78100מיקוד •  90000ת.ד. 
   08-6727304פקס: •  08-6775500טלפון: 

 3/2018:          מס' מזהה          

 27/01/2019אשר התקיימה ביום  :   

 :   הוחלט 
בבנק הפועלים בע"מ )להלן : "הבנק"(, ולהתחייב כאמור בבקשה   625120ן מס' -. להמשיך ולפעול בח1

לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק מהדורה : _________________ מיום : 
 "טופס פתיחת חשבון"(. –_____ )להלן ______________

 
 תחומי פעילות / ערוצי שירות

 
 להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות  .2

 להלן:  3מורשי הפעולה הנזכרים בסעיף 
 

 תחומי פעילות :             
 ) יחולו כל התחומים שלא נמחקו(

 ערוצי שירות:               

 ) יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו (
שירותי בנק  ממוכנים באמצעות כרטיסים  עו"ש    מטבע ישראלי

 בנקאיים

 הוראות טלפוניות / פקס פקדונות בשקלים

 פועלים ישיר מטבע חוץ 

 "תיק ממסרים"/ ממסרון ני"ע   כללי

 מענה קולי / פקס' / טלפקס 

 ממסרון  

 אינטרנט לעסקים  אשראי במט"י  

     

 מידע -פועלים  באינטרנט  אשראי באמצעות כרטיסי חיוב

 מידע ופעולות  –פועלים  באינטרנט  ערבויות בנקאיות

  

  ני"ע  מעו"ף  קניה

  ני"ע  מעו"ף  כתיבה

 

  
 מינוי מורשה חתימה:

 
בשם התאגיד  על טופס פתיחת החשבון, לחתום  על כל  *  להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום3.1

המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את התאגיד  ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה 
 להיות בעלי זכות החתימה בחשבון:

 
  033961871יקיר זוכר ת.ז 

 038291399לילך בן חמו 

 .בצירוף חותמת ביה"ס ,נוסףאופן החתימה :   מנהלת ביה"ס  ומורשה 

 

 מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או פקסימיליה:   *3.2

  באמצעות טלפון ו/או פקסימיליה: להסמיך את הבאים, כל אחד בנפרד, למסור הוראות לביצוע עסקאות
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 אשקלון•  78100מיקוד •  90000ת.ד. 
   08-6727304פקס: •  08-6775500טלפון: 

 033961871יקיר זוכר ת.ז 

 038291399לילך בן חמו 

 ומורשה נוסף, בצירוף חותמת ביה"ס.אופן החתימה:  מנהלת ביה"ס  

 

 :מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות פועלים  ישיר *3.3

להסמיך את האנשים הבאים, כל אחד בנפרד, למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון למוקד 

 "פועלים ישיר" של בנק הפועלים בע"מ:

  033961871יקיר זוכר ת.ז 

 038291399לילך בן חמו 

 

 ":פס זהב–מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים  *3.4

 להסמיך את האנשים הבאים, כל אחד בנפרד, למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים פס זהב":

 ___________________ ת.ז. ________________  

 

 ":מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט* 3.5

 להסמיך את הבאים, כל אחד בנפרד, למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט":

  033961871יקיר זוכר ת.ז 

 038291399לילך בן חמו 

 2* מחק סעיף זה כאשר ערוץ השירות הנזכר בסעיף אינו כלול בערוצי השירות הנזכרים בסעיף  

מכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד על כל המסמכים לעיל מוס 3** מורשי החתימה הנזכרים בסעיף 

שידרשו ע"י הבנק ליצירת שעבודים או להמצאת בטחונות אחרים ככל שידרשו, להבטחת חובות התאגיד או 

  חובות אחרים כלפי הבנק.

 .אין מתנגדים ואין נמענים .חברי מליאה בעד 15החלטה: 

 

 חתימת היו"ר  _________________ 

 

 שם היו"ר ____________________  

 

 

 אישור עו"ד:

 

הנני לאשר  כי ההחלטות שנתקבלו ע"י הדירקטוריון / ועד הנהלה/ גוף מנהלי של התאגיד , המפורטת 

בפרוטוקול  לעיל , התקבלו כדין ובסמכות והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד והן 

 מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

 ________________________ , עו"ד  

 כתובת : _____________________   

בעקבות  ההתקשרות עם רשת "דרכ"א" מבקשים בתי הספר את -סגירת חשבונות בנק בניהול עצמי .ג
   סגירת חשבונות הבנק  הבאים:



 
 

 

 מועצה אזורית חוף אשקלון
 המועצהלשכת ראש 

מיכאל *  -מרדכי * כוכב-אר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * ידב
 יפה –ישראל * נתיב העשרה * תלמי  -כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר * כפר סילבר

 אשקלון•  78100מיקוד •  90000ת.ד. 
   08-6727304פקס: •  08-6775500טלפון: 

 .אשקלון 650 בסניף ,12 :בבנק הפועלים, 632356: חשבון מספר ,שכר"ששבון "ועד הורים ישיבת בני יח
 חברי מליאה בעד. אין נמנעים ואין מתנגדים 15 את סגירת החשבון.החלטה: מליאת המועצה מאשרת 

 650סניף   ,12בבנק הפועלים   632321שכר" חשבון מספר שחשבון "הישיבה התיכונית קהילתית בני י
 .אשקלון

 .אין נמנעים ואין מתנגדים חברי מליאה בעד. 15החלטה: מליאת המועצה מאשרת את סגירת החשבון. 
 

 .אשקלון, 650 בסניף, 12 :הפועלים בבנק, 597143, חשבון מספר "חשבון  רשות בי"ס שקמה
 .חברי מליאה בעד. אין נמנעים ואין מתנגדים 15החלטה: מליאת המועצה מאשרת את סגירת החשבון. 

 
י שם ולוגו של לצאת בקמפיין שינוחנו מעוניינים אנ :אישור עקרוני לשינוי שם וסמל מועצה: 5לסעיף 

מתוך מחשבה שלמועצה שלנו יש מספיק מאפיינים עצמאיים ונכון ששמה  ,המועצה בשיתוף הציבור
 שם להחלפת המליאה חברי של עקרוני יהיה ייחודי לה ולא על שם עיר צמודה. לשם כך אנו  אישור

 לשם הצעות להגשת האפשרות ונפתח את  לתושבים המועצה לאחר מכן נפרסם את הפרויקט  וסמל
החדש. בסיום עבודת הוועדה  המועצה מקוון. במקביל נקים ועדת בחינה לבחירת שם בטופס החדש

נקיים אירוע חגיגי בו נחשוף את השם והסמל החדשים שנבחרו. לשם השלמת  החלפת השם נגיש בקשה 
 למשרד הפנים לאישור.

חברי מליאה בעד. אין נמנעים ואין  15שם. החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תהליך החלפת ה
 .מתנגדים

 
המועצה מעוניינת להתקשר עם  -התקשרות עם חברת חשמל בנושא התייעלות אנרגטית: 6לסעיף 

בפטור ממכרז לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית במועצה. הפרויקט יכלול שדרגו תאורת  חח"י
 הרחובות לתאורת לד והחלפת מיזוג במוסדות, למיזוג יעיל אנרגטית. 

מעלות  50%-הבקשה לפטור הינה על בסיס כלכלי מאחר וחברת חשמל כחלק מתביעה ייצוגית תממן כ
הנותרים בפרויקט. לאחר שיוגדרו  50%יטה כיצד ימומנו הפרויקט. בשלב זה, המועצה טרם החל

 היישובים שייקחו חלק בפרויקט הנושא יובא לדיון  על מקורות המימון במליאת המועצה.
חברי  15  התקשרות עם חברת חשמל בנושא התייעלות אנרגטית החלטה: מליאת המועצה מאשרת

 .מליאה בעד. אין נמנעים ואין מתנגדים
 

ומר מוטי   67585216ת.ז  מר אהרון חזוט - ענייני ארנונהל ראישור  מינוי נציגים לוועדת ער: 7לסעיף 
 .67748541ת.ז  מדינה

חברי מליאה בעד.  15. ערר לענייני ארנונההחלטה: מליאת המועצה מאשרת מינויי נציגים לוועדת ער 
 .אין נמנעים ואין מתנגדים

 
 שונות: -8לסעיף 

כחלק מההערכות מחדש בנושא הסעות ילדים מחוץ לאזורי המיפוי,  -להסעהתשלום רב קו כחלופה  .א
ההשתתפות . השתתפות ברכישת רב קועבור לשנה לתלמיד ₪  2,000 -החליטה המועצה לסבסד ב

 תהווה  תחליף לאספקת הסעות לתלמידים אשר יבקשו לרכוש רב קו.
 חברי מליאה בעד. אין נמנעים ואין מתנגדים. 15הצבעה: 

 

 .כחברת דירקטוריון חכ"ל 057162489ת.ז   ,הגברת רויטל לביא מינוי .ב
  .מינוי רויטל לביא כחברת דירקטוריון החכ"ל מאשרת המועצה מליאת: החלטה

 .מתנגדים ואין נמנעים אין. בעד מליאה חברי  15הצבעה:               
 רשם: דוד סעד                                                                                                                                                       

 

 

 ________חתימה: _________

 

 10/10/2019תאריך: 


