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 ב"ה, כ"ו בסיון תשפ"א
06/06/2021 

 19653 -ישיבות מועצה
  

 פרוטוקול ישיבת מועצה
 ביום ראשון כ"ו בסיון תשפ"אשהתקיימה 

 (בחדר הישיבות06/06/21)
 

 
 ראש המועצה אסף מינצר                    נוכחים:
      חבר מועצה  טוביה ארליך   
   חבר מועצה  צביקה רוזן                              
    חבר מועצה  ארי ציגלר   
     חבר מועצה   רחמים אשואל   

 
  חברת מועצה  כוכבה חגי   לא נכחו:
  מועצה תחבר  נריה ויניצקי   

    מועצה תחבר  אפרת רוזנבלט
 חבר מועצה  לירן בן שושן   

 
 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  משתתפים:

  יועמ"ש המועצה      עו"ד –אשי דל    
 מהנדס המועצה  אדר' -אסף וולף    
 גזברית המועצה  עתליה צבי   
 מנהלת פרויקטים ענת פרידמן, עו"ד   
          

 
 פתיחת חשבון בבנק הפועלים, סניף בית שמש, ומתן גישה לאינטרנט/יישומון,  .1

 בחשבונות הבנקקבלת מידע, הזמנת פנקסי שיקים וביצוע כל פעולה             
 

 אסף מינצר:
 . 0.7תודה לצביקה על העצה הטובה, התמקחנו וקיבלנו פריים מינוס 

 
 אסף מינצר:

 אני מעלה את הנושא להצבעה.
 

 הצבעה:
אישור פתיחת חשבון בבנק הפועלים, סניף בית שמש, ומתן גישה לאינטרנט/יישומון, קבלת מידע, הזמנת פנקסי 

 בחשבונות הבנק.שיקים וביצוע כל פעולה 
 

 החלטה:
 (.ארליך  , וטוביהרוזן , צביקהציגלר , אריאשואל רחמיםאסף מינצר, פה אחד ) -בעד 

 
 גישה לקבלת מידע בחשבונות הבנק של בית הספר למחוננים. 2
 

 אסף מינצר:
 אני מעלה את הנושא להצבעה.
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 :הצבעה
לאינטרנט, קבלת מידע, הזמנת פנקסי שיקים וביצוע כל מוסמכת לקבל גישה  057795346אישור כי ורדית גנץ ת.ז. 

פעולות בחשבונות הבנק של בית הספר )חשבון כספי הורים וחשבון כספי מועצה( שאינה מחייבת הוצאת כספים 
 מהחשבונות.

 
 החלטה:

 (.ארליך  , וטוביהרוזן , צביקהציגלר , אריאשואל רחמיםאסף מינצר, פה אחד ) -בעד  
 
 

 אלש"ח  1,850אלש"ח והעמדתו ע"ס  1,100 –אשראי בבנק המזרחי ב הגדלת מסגרת ה .2
 אלש"ח בבנק איגוד. 1,100ושעבוד הכנסות עצמיות וביטול מסגרת האשראי ע"ס            

 
של בנק איגוד ע"י בנק מזרחי טפחות, נערכים בבנק המזרחי למזג את הפעילות של  עקב הרכישה 

אלינו מבנק המזרחי בדרישה להעביר את מסגרת האשראי מבנק הבנקים. במסגרת פעולות אלו, פנו 
 איגוד לבנק מזרחי

 
 אסף מינצר:

 יש לנו בבנק איגוד מיליון ומאה אלש"ח.
 

 צביקה רוזן:
 גם בחשבון הקודם היה שיעבוד?

 
 עתליה צבי:

 ילות.כן, בדיוק אותו דבר. בעתיד אנחנו שואפים לחלק את האשראי אחרת ולהוסיף בנק נוסף לצורך פע
 

 ארי ציגלר:
 מדוע ועדת כספים לא התכנסה לדון בנושא הזה?

 
 עתליה צבי:

 אנחנו לא משנים דבר.
 

 רחמים אשואל:
 אין חובה, זה לא סטטוטורי.

 
 צביקה רוזן:

 בנק קנה בנק אחר, אין כאן כל שינוי מבחינת המועצה. זה משחק סכום אפס. 
 

 הצבעה:
אלש"ח ושעבוד הכנסות  1,850אלש"ח והעמדתו ע"ס  1,100 –אישור הגדלת מסגרת האשראי בבנק המזרחי ב 

 אלש"ח בבנק איגוד. 1,100עצמיות וביטול מסגרת האשראי ע"ס 
 

 החלטה:
 (.ארליך  , וטוביהרוזן , צביקהציגלר , אריאשואל רחמיםאסף מינצר, ). פה אחד  -בעד  

 
 
 אלש"ח 120מחשוב בי"ס למחוננים ע"ס  אישור תב"ר. 4
 משרד החינוך –מקור תקציבי     
 

 אסף מינצר:
תודה רבה למנהלת מחלקת החינוך, פועה כהן,  אשר יחד איתי, לא וויתרה והתעקשנו על התקציב לבי"ס למחוננים. 

התקבל כאשר עיקרו מיועד להצטיידות שטרם נעשתה, בעיקר  אלש"ח 120פועה עשתה מאמץ גדול והתקציב בסך 
 מחשבים לטובת התלמידים.
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 ארי ציגלר:
 זה נושא תקציבי?

 
 עתליה צבי:

 קיבלנו מהם את המסמך רק ביום חמישי ומיד שלחנו אותו אליכם.
 

 ארי ציגלר:
 ימים מוקדם לישיבה. 10אני מבין ומבקש שלהבא נקבל את החומר 

 
 הצבעה:

 משרד החינוך. –אלש"ח, מקור תקציבי  120תב"ר מחשוב בי"ס למחוננים בסך אישור 
 

 החלטה:
 (.ארליך  , וטוביהרוזן , צביקהציגלר , אריאשואל רחמיםאסף מינצר, )  פה אחד -בעד 

 
 
 דוד באום ואלישי בן יצחק. –הוספת שני חברים לוועדת שמות . 5
 

 הצבעה:
)דוד באום ואלישי בן יצחק( ואשרור השמות אשר נקבעו לרחובות החדשים אישור הוספת שני חברים לוועדת שמות 

 באלקנה.
 
 החלטה: 

 (.ארליך  , וטוביהרוזן , צביקהציגלר , אריאשואל רחמיםאסף מינצר, ) .פה אחד -בעד 
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה.
 

 מאושר להפצה
 
 
 

 
 :רשמה            

 ענת פרידמן, עו"ד         
 פרויקטיםמנהלת          

  


