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 עדכון ראש המועצה:

מנהל התכנון במחוז דרום אשר רואה את אשקלון שאנו מקיימים מול  דיונים מעדכנים על ה זה זמן רב שאנו

ים ומקבעים את התרחבות העיר וזה דמכמטרופולין ומבחינתו בהסתכלות עתידית הוא רוצה לראות איך מק

 לרוב בא על חשבוננו. 

נו  עומדים על המשמר ומתנגדים למהלכים אלו ולמהלכים דומים נוספים אשר מנסים להרחיב את ערי המחוז א

 על חשבון שטחי השיפוט של היישובים והמועצה.

ן בת הדר למושב גיאה תלמי הייתה תוכנית להקים אותו בשטח המועצה בימתחם הדיפו )מוסך רכבות( בעבר, 

בשטח  ובגלל שמנהל התכנון רואה 4יפה ולאחר מאבק תוכנית זאת נדחתה. תכנון הדיפו עבר מערבית לכביש 

שמחד יהיה בשטח המועצה  -, הם מחפשים מיקום אחרלעיר אשקלון  פוטנציאל הרחבה של יחידות דיור זה 

כמובן שאנחנו נאבקים ומתנגדים  בהחלטה זו  -קלוןמפירות הארנונה תהיה העיר אש ך מי שייהנה אך מאיד

 ונמשיך לעדכן.

 ל סדר היום וחשוב מאוד שגם חברי המליאה יהיו מעודכנים בכך.נמצא כל הזמן עהשיח הזה 

בזום. גם בישיבה זו הוצגה העמדה לפיה  על פי התכנון, העיר אשקלון  ותמ"לב, התקיים דיון 25/05/2020 -ב

 צפויה לגדול משמעותית במספר יח' הדיור ולצד זה באזורי המסחר והתעשייה בשטח העיר. 

. המחוז מתנגד למיקום הזה. עיריית 4על פי התכנון הקיים, הדיפו יושב מערבית לבת הדר מעבר לכביש 

. כרגע החלופות שמוצגות נמצאות בשטח המועצה. מדובר השהדיפו יוקם בשטח אשקלון טוענת שיש הבטחה

יתרה מכך, עריית אשקלון טוענת שלא משנה היכן על מתחם גדול שיוצר מפגעי זיהום אויר, רעש, וזיהום אור. 

מובן שאנו דורשים חלוקת הכנסות  יוקם מתחם הדיפו יש בידיה התחייבות כי היא תהנה מהארנונה שלו.

 ידה ויוקם בשטח המועצה.במ

 להרחבת אשקלון לכיוון בית שקמה.  2050יש תכנון עתידי של המחוז לכיוון שנת 

לעניות דעתי יש קשר הדוק בין תכנון הדיפו, תכנון יח' הדיור מזרחית לבת הדר, מתחם תחבורה אזורי במחלף 

 רבין, המשולש ועוד. שילוב כל התכניות מהווה איום על הקיום של בת הדר. 

 ההתנגדות שלך לדיפו נובעת מהמיקום בסמיכות לבת הדר? אין חלופות טובות אחרות? –איתי 

 ו בוחנים את כל האופציות לצד הנתונים שמציגים לנו במחוז בתיאום עם עיריית אשקלון. אנ –איתמר 

במידה והכביש לא יוסט, מחלף רבין אמור להישאר במיקום הנוכחי. אם הכביש זז מזרחית  -4הסטת כביש 

 לבת הדר, המחלף יתוכנן מזרחית יותר ממיקומו הנוכחי מה שעלול לפגוע בבית שקמה ומשען. 

הרחבה של יחידות  ,הדר כדי למנוע את הסיכון המדוברליצור עוגנים בבת יש הסכמה שך לשיחות במחוז, בהמ

 בית ספר תיכון ובית ספר יסודי, ועוד שטחים חומים לכל צורך שנעלה. -דיור, תכנון שטחי ציבור

פנאי ופעילות  הנראותאתמול יצאנו למכרז להקמת פארק בכניסה ליישוב בת הדר לשיפור  – עדכון פרויקטים

 בבת הדר. במהלך תקופת הקורונה סיימנו ארבעה מגרשי שחב"ק בבת הדר, ברכיה ושניים ביד מרדכי. 
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 )מצ"ב(: דו"ח הממונה על תלונות הציבור. 1

מתוכן נמצאו מוצדקות. כל השבעה בנושא תשתיות כבישים. כדי  7פניות דרך פניות הציבור.  22השנה הוגשו 

 לפתור את כל הבעיות קיימנו סקר כבישים, יוכן תקציב ויתוקנו כל המפגעים. 

 :שקמה וחופים, יד מרדכי ראישור הסכם העברת קרקע בתי ספ. 2

דונם מהקיבוץ למועצה, לצורך הקמה ותפעול בית הספר  40 -המועצה והקיבוץ הסכימו על העברה של כ

 "( ובית הספר "חופים".החינוכי המוסד"שקמה" )להלן: "

"( מהקיבוץ למועצה, השטח הנוסףדונם נוספים )להלן: " 35בנוסף, המועצה והקיבוץ הסכימו על העברה של 

נחתם חוזה חכירה  7.9.2008ביום   החינוך.באותו האופן שהועברו המקרקעין, לצורך המשך פיתוחה של קריית 

 בין המועצה לבין רמ"י ביחס לקריית החינוך.

נחתם הסכם בין המועצה והקיבוץ לפיו הוסכם כי הצדדים יפעלו יחד לתיקון שטח המקרקעין  28.12.2010ביום 

מוסד מועצה בשטחי הדונם( יוחזר לבעלות הקיבוץ וכי כל שימוש של ה 5 -כך ששטח המוסד החינוכי )בגודל של כ

מכיוון שתיקון השטח לא קרה ולא בוצע עד היום, מוסכם כעת על ידי הצדדים  החינוכי יהיה באישור הקיבוץ,

כי המקרקעין, לרבות שטח המוסד החינוכי, יישארו בבעלות המועצה אך רשות השימוש במוסד החינוכי תמשיך 

הקיבוץ, והמועצה לא תהא רשאית להשתמש בשטח להתבצע על ידי הקיבוץ ו/או "עמותת שקמה" מטעמו של 

 המוסד החינוכי ללא אישור בכתב של הקיבוץ, בהתאם למפורט להלן.

עוד סוכם כי  המועצה נותנת בזאת לקיבוץ, ללא תמורה, רשות שימוש במבנים המצויים בקריית החינוך  

ות החינוך הבלתי פורמלית במתחם קיום פעילצורך לחודשים   11-שנים ו 24והמשמשים את המוסד  לתקופה של 

 המוסד החינוכי בשעות אחר הצהרים או הערב כשאין פעילות בבית הספר.

  

  מי משלם במידה והם דורשים שיפוץ? -איתי

מוסכם כי הקיבוץ ועמותת שקמה יישאו בכל העלויות החלות על מחזיק בנכס והכרוכות על פי טיוטת ההסכם,  

לרבות שיפוצים, מים, חשמל, תקשורת וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  באחזקת המבנים המשמשים אותו,

מוסכם כי המועצה תבצע פיתוח ציבורי מתאים בכפוף למגבלות התקציב של המועצה ביחס למקרקעין, לרבות 

השטח הנוסף, וכן ביחס לאזורים סמוכים למקרקעין, לרבות השטח הנוסף, לרווחת תושבי הקיבוץ, ככל 

 שיידרש.

 על פי ההסכם,  השיפוץ והתחזוקה באחריות הקיבוץ. -חמהנ

 מה עם כביש הגישה לבית הספר?  -אלמוג

 בתכנון בחכ"ל. -דורון

חברי מליאה  13הצבעה: מליאת המועצה מאשרת את הסכם העברת קרקע בתי ספר שקמה וחופים ,  -החלטה

 בעד. אין נגד ואין נמענים.

 מוסדות "חכמת רחמים" מושב ברכיה:. 3

 הקצאת מקרקעין לצורך הקמת מוסדות חינוך עבור מוסדות החינוך "חכמת רחמים", מושב ברכיה .א

 633-0293951הסמכת המועצה לחתום על מסמכי הבקשה המהווים את תכנית מס'  .ב

דונם  6-על פי ההסכם  יועברו כ  המועצה חתמה על הסכם עם עמותת חכמת רחמים ועם מושב ברכיה. 2011 -ב

 תכנית.הכין היזם  2018של שטחי ציבור לטובת הסדרת  המוסד. בהתאם החלטת המליאה משנת 

התכנית בשם  שתנאמר שמתבקש אישור מליאת המועצה להג ,עדה המחוזיתוהתכנית לו כאשר התכנית הוגשה

 החתימה של המועצה לחתום על הבקשה ועל התוכנית. כן להסמיך את מורשי-וכמוהמועצה. 
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 מה זה אומר מבחינת השימושים במקום? -איתי

 ם שייחתם מול העמותה. הכל בהתאם להסכ -דורון

 ך העמותה היא זו שבונה את המבנים.א ,הקרקע היא של המועצה

 .לשאת בכל העלויות מה שנחתם הוא שהמועצה מתחייבת בזאת 2011באפריל 

וך הקצאת מקרקעין לצורך הקמת מוסדות חינוך עבור מוסדות החינליאת המועצה מאשרת את מ -החלטה

 חברי מליאה בעד. אין נגד ואין נמענים. 13. "חכמת רחמים", מושב ברכיה

חברי מליאה  13. 2939510-633הסמכת המועצה לחתום על מסמכי הבקשה המהווים את תכנית מס'  -החלטה

 בעד. אין נגד ואין נמענים.
 

 לא נדון – 2021אישור צו המיסים לשנת . 4

 .1.1%עדכון תוספת שיעור אישור צו המיסים ב

בשינויים  1993המועצה מאמצת את הוראות תקנות ההסדרים למשק המדינה )הנחה בארנונה( התשל"ג 

 מראש.לא תחול הנחה בתשלומי ארנונה כללית למשלמים  הבאים:

  . 30.6.20 -הנושא יבחן בשנית עד למשבר הקורונה , בעקבות
 

  עדכון שיעור מיסי ועד מקומי. 5

 .30.06.20 -נעשה בדיקה נוספת עד ל
 

 םרי"עדכון תב. 6

 ביצוע העלאת והורדת תלמידים לגני ילדים בבית שקמה  –ממשרד התחבורה 1764פתיחת תב"ר מס'  .א

 ₪  140,800 .........................................................................................................משרד התחבורה

  ₪ 35,200 ...........................................................................................השתתפות מקרנות המועצה

 ₪  176,000......................................................................................סה"כ......................

 חברי מליאה בעד אין מתנגדים ואין נמנעים. 13 -התב"ר  פתיחתחברי המליאה מאשרים את  -החלטה
 

מסוף+ סובה+ מדרכה+  -שהשיפור בטיחות בגישה לבי"ס מור –ממשרד התחבורה  1697 הגדלת תב"ר .ב

 תוספת אומדן עלות. 

 ₪  700,000 ל סך......................................................................................................תב"ר נוכחי ע

 ₪  412,561 ............................................................................................הגדלה ממשרד התחבורה

 ₪  103,140 .........................................................................................השתתפות מקרנות המועצה

 ₪  1,215,701 ...............................................................................סה"כ תב"ר לאחר הגדלה

 חברי מליאה בעד אין מתנגדים ואין נמנעים. 13 -התב"ר  הגדלתחברי המליאה מאשרים את  -החלטה
 

 הקמת מגרשי שחב"ק ודשא סינתטי בכוכב מיכאל  –ממפעל הפיס  1734הגדלת תב"ר  .ג

 ₪  600,000 ......................................................................................................נוכחי על סך תב"ר

 ₪  500,000 ...................................................................................................הגדלה ממפעל הפיס

 ₪  1,100,000 ...............................................................................סה"כ תב"ר לאחר הגדלה

 חברי מליאה בעד אין מתנגדים ואין נמנעים. 13 -התב"ר  הגדלתחברי המליאה מאשרים את  -החלטה

 



 
 

 

 
 מועצה אזורית חוף אשקלון

 לשכת ראש המועצה

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: 

 ₪   750,000החלפת מדי מים לקריאה מרחוק............................ -מקרנות המועצה 1765 פתיחת תב"ר .ד

 עד אין מתנגדים ואין נמנעים.חברי מליאה ב 13 -מאשרים את פתיחת  התב"ר חברי המליאה -החלטה

 מה מקור הכסף?  -צביקה 

  המים, בהם אנו מוגדרים כספק.מערכת אשר אנו גובים כסף מהתושבים, ישנה קרן שיקום לכ -דורון 
 

 ₪  500,000נסת גברעם......................................השלמת בית כ -ממשרד הדתות 1766פתיחת תב"ר  .ה

 עד אין מתנגדים ואין נמנעים.חברי מליאה ב 13 -מאשרים את פתיחת  התב"ר חברי המליאה -החלטה
 

 ZOOMבאמצעות אפליקציית  2.04.202-אשרור סעיפי מימון לישיבת המליאה שהתקיימה ב. 7

 ₪ 3,051,220........................................... גנים( 4)כיתות גן בבאר גנים  -ינויב -1757פתיחת תב"ר  .א

 אין נמנעים.חברי מליאה בעד אין מתנגדים ו13  -ברי המליאה מאשרים את פתיחת  התב"רח -החלטה .ב

 ₪ 104,000.................................................  באר גנים -גני ילדים -הצטיידות -1758פתיחת תב"ר  .ג

 חברי מליאה בעד אין מתנגדים ואין נמנעים.13  -חברי המליאה מאשרים את פתיחת  התב"ר -החלטה .ד

 ₪ 1,525,610 ................................................ גנים( 2כיתות גן ניצן ב' ) -בינוי -1759פתיחת תב"ר  .ה

 חברי מליאה בעד אין מתנגדים ואין נמנעים.13  -חברי המליאה מאשרים את פתיחת  התב"ר -החלטה .ו

 ₪ 52,000...................................................................גני ניצן ב' -הצטיידות -1760פתיחת תב"ר  .ז

 חברי מליאה בעד אין מתנגדים ואין נמנעים.13  -חברי המליאה מאשרים את פתיחת  התב"ר -החלטה .ח

 ₪ 762,805.................................................................גברעם -בינוי כיתות גן -1761פתיחת תב"ר  .ט

 רי מליאה בעד אין מתנגדים ואין נמנעים.חב13  -חברי המליאה מאשרים את פתיחת  התב"ר -החלטה .י

 ₪ 26,000...................................................................גברעם -גן -הצטיידות -1762פתיחת תב"ר  .יא

 חברי מליאה בעד אין מתנגדים ואין נמנעים.13  -חברי המליאה מאשרים את פתיחת  התב"ר -החלטה .יב

 הקמת אולפנה ביישוב ניצן -1763 פתיחת תב"ר .יג

 ₪  1,500,000.........................................................................................................רשת "דרכא"

  משרד הפנים 

ברת הע( 600,000₪)......עבודות פיתוח תשתיות בתלמי יפה )בוצע מתקציב אחר( – 1713ביטול תב"ר 

 ₪ 600,000.......................................הסכום הנ"ל לטובת הקמת אולפנה ביישוב ניצן 

 ₪ 950,000.........................................................................................תקציב רגיל מועצה 

 ₪ 400,000.................................................................................................קרנות מועצה 

 ₪ 3,450,000.......................................................................................סה"כ תב"ר

 

 איתי לוי.  -מתנגדחברי מליאה בעד  12 מאשרים את פתיחת התב"ר חברי המליאה -החלטה

 יצא לביצוע.  הפרויקט בעד הקמת האולפנא, נגד הדרך שבהאני  -איתי

 

 :באר גניםבית ספר  ,אישור מורשה חתימה בחשבון הורים .8

 

אשר התקיימה  "התאגיד "( –)להלן של: מועצה אזורית חוף אשקלון    פרוטוקול מאסיפת מועצת המנהלים

 26-05-2020ג' בסיון תש"פ,  ביום

 



 
 

 

 
 מועצה אזורית חוף אשקלון

 לשכת ראש המועצה

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: 

 

 

 :   הוחלט 

להתחייב כאמור בבקשה ובבנק הפועלים בע"מ )להלן : "הבנק"(,  662557ן מס'  -להמשיך ולפעול בח .1

לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק מהדורה : _________________ 

 ת חשבון"(.פס פתיח"טו –מיום : ___________________ )להלן 

 

 תחומי פעילות / ערוצי שירות

 

מורשי הפעולה הלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות ל .2

 להלן:  3הנזכרים בסעיף 

 

 תחומי פעילות :             

 ו(יחולו כל התחומים שלא נמחק)

 ערוצי שירות:               

 שלא נמחקו ( יחולו כל הערוצים שלהלן)

שירותי בנק  ממוכנים באמצעות כרטיסים  עו"ש    מטבע ישראלי

  Vבנקאיים 

  V      הוראות טלפוניות / פקס פקדונות בשקלים

   V  פועלים ישיר מטבע חוץ 

   V     "תיק ממסרים"/ ממסרון ני"ע   כללי

     V    מענה קולי / פקס' / טלפקס ני"ע   חוץ

    V       אינטרנט לעסקים   תוכניות חסכון חדשות 

 Vמידע ופעולות  -פועלים באינטרנט אשראי במט"י  

     אשראי במט"ח

   אשראי באמצעות כרטיסי חיוב

    ערבויות בנקאיות

  אשראי דוקומנטרי

 הסכם יעוץ השקעות
 

 עסקות  עתידיות

 

 מינוי מורשה חתימה:

 

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

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

 החתימה בחשבון:

 

 033961871  ת.ז.זוכר, יקיר 

 066015645 כהן, ת.ז.דקלה 



 
 

 

 
 מועצה אזורית חוף אשקלון

 לשכת ראש המועצה

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: 

 אופן החתימה :  שניים יחד בצירוף חותמת התאגיד 

 ( )לדוגמא: שניים יחד, כל אחד לחוד, בצירוף חותמת התאגיד

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

להסמיך את האנשים הבאים, כל אחד בנפרד, למסור הוראות לביצוע עסקאות  באמצעות טלפון ו/או 

 פקסימיליה:

  033961871יקיר זוכר, ת.ז: 

 066015645כהן, ת.ז. דקלה 

 מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות פועלים  ישיר 3.3

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

 ישיר" של בנק הפועלים בע"מ:

  033961871יקיר זוכר, ת.ז: 

 066015645כהן, ת.ז. דקלה 

 "מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט 3.4

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

  033961871יקיר זוכר, ת.ז: 

 066015645כהן, ת.ז. דקלה 

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

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

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

 הבנק. אחרים כלפי

 חתימת היו"ר  _________________ 

 

   : איתמר רביבו, ראש המועצהשם היו"ר

 

 אישור עו"ד

המפורטת בפרוטוקול  לעיל , התקבלו כדין ובסמכות  מליאת המועצה  כי ההחלטות שנתקבלו ע"י  הנני לאשר

 והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד והן מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

                                                                                        

 ____________ , עו"ד נחמה נצר, 

 כתובת : _____________________                                                                                        

 

 

 

 אישור מורשה חתימה בחשבון רשות, בית ספר באר גנים:. 9

"התאגיד "( אשר התקיימה  –פרוטוקול מאסיפת מועצת המנהלים  של: מועצה אזורית חוף אשקלון  )להלן 

 26-05-2020ג' בסיון תש"פ,  ביום

 



 
 

 

 
 מועצה אזורית חוף אשקלון

 לשכת ראש המועצה

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: 

 :   הוחלט 

בבנק הפועלים בע"מ )להלן : "הבנק"(, ולהתחייב כאמור בבקשה  662557ן מס'  -להמשיך ולפעול בח .1

חשבון המקובלים בבנק מהדורה : _________________  לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול

 טופס פתיחת חשבון"(." –מיום : ___________________ )להלן 

 

 תחומי פעילות / ערוצי שירות

 

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

 להלן:  3הנזכרים בסעיף 

 

 ומי פעילות :תח             

 )יחולו כל התחומים שלא נמחקו(

 ערוצי שירות:               

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו (

שירותי בנק  ממוכנים באמצעות כרטיסים  עו"ש    מטבע ישראלי

  Vבנקאיים 

  V      הוראות טלפוניות / פקס פקדונות בשקלים

   V  פועלים ישיר מטבע חוץ 

   V     "תיק ממסרים"/ ממסרון כלליני"ע   

     V    מענה קולי / פקס' / טלפקס ני"ע   חוץ

    V       אינטרנט לעסקים   תוכניות חסכון חדשות 

 Vמידע ופעולות  -פועלים באינטרנט אשראי במט"י  

     אשראי במט"ח

   אשראי באמצעות כרטיסי חיוב

    ערבויות בנקאיות

  דוקומנטריאשראי 

 הסכם יעוץ השקעות
 

 עסקות  עתידיות

 

 מינוי מורשה חתימה:

 

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

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

 החתימה בחשבון:

 

   ת.ז.יקיר זוכר, 

 066015645דקלה כהן, ת.ז. 

 אופן החתימה :  שניים יחד בצירוף חותמת התאגיד 

 ( )לדוגמא: שניים יחד, כל אחד לחוד, בצירוף חותמת התאגיד



 
 

 

 
 מועצה אזורית חוף אשקלון

 לשכת ראש המועצה

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: 

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

אחד בנפרד, למסור הוראות לביצוע עסקאות  באמצעות טלפון ו/או להסמיך את האנשים הבאים, כל 

 פקסימיליה:

  033961871יקיר זוכר, ת.ז: 

 066015645דקלה כהן, ת.ז. 

 מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות פועלים  ישיר 3.3

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

 ישיר" של בנק הפועלים בע"מ:

  033961871יקיר זוכר, ת.ז: 

 066015645דקלה כהן, ת.ז. 

 "מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט 3.4

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

  033961871יקיר זוכר, ת.ז: 

 066015645דקלה כהן, ת.ז. 

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

חייב בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו לעיל מוסמכים לחתום ולהת 3** מורשי החתימה הנזכרים בסעיף 

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

 אחרים כלפי הבנק.

 חתימת היו"ר  _________________ 

 

 שם היו"ר: איתמר רביבו, ראש המועצה  

 

 אישור עו"ד

מליאת המועצה  המפורטת בפרוטוקול  לעיל , התקבלו כדין ובסמכות   הנני לאשר כי ההחלטות שנתקבלו ע"י

 והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד והן מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

                                                                                        

 , עו"ד נחמה נצר,____________  

 כתובת : _____________________                                                                                        

 

 

 רשם: דוד סעד                                                                                                                                                       

 

 חתימה: ______________

 

 04/06/20תאריך: 


