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 חברה כלכלית גלבוע בע"מ 3/15אסיפה כללית  נושא : פרוטוקול

 28.6.15תאריך : 

 
 :  על סדר היום

 17.6.15מיום  2/15אישור פרוטוקול  .1

ואישור מורשי חתימה נציג הקיבוץ בנוסף  12/472אישור פתיחת חשבון נאמנות לקיבוץ עין חרוד מאוחד, בבנק הפועלים  .2

 החתימה הקבועים בחברה הכלכלית. למורשי

 
אסיפה חסרים מקרב חברי ה האסיפה הכלליתנוכחים מקרב חברי 

 הכללית

 האסיפהנוכחים שאינם מקרב חברי 

 

 מזכיר המועצה –אילנה חייט  ברק -רמי אלהרר  ראש המועצה –עובד נור 

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  גן נר –ששון יעקב  אדירים –בונפיל דוד ישי 

 רמ"ט המועצה –ארז שטיין  חבר -ליאור שמש  אומן –אמואיל רמי 

 ע' ראש המועצה –שניר פרידמן  מגן שאול –יונה אפרים  בית אלפא –שרי הרפז 

מוקיבלה –חמאד קאסם  בית השיטה –משה פלד   מבקר המועצה –אייל פייגנבאום  

מיטב -אברהם מיכאל  גבע –דני פלג   יועץ משפטי –עו"ד אילן מירון  

נורית -דניאל וייס  גדיש –יעקב פרץ   מנהלת הלשכה –שאול  -אלונה סדן 

 תושבים עין חרוד מאוחד –רמון בן ארי  גדעונה –אהרון יהושוע 

  רם און –אסף ורדי  גן נר –ארמנד עמוס 

  אביטל –אילן הרוניאן  חפציבה –אגמון ישי 

  גן נר –איתן עזר  טייבה –פודי עבדל לטיף 

  מולדת –עומר רימשון  טמרה –זועבי עבדל רחמן 

   יזרעאל –אבנר אלתר לוי 

   כפר יחזקאל –לירון רותם 

   מוקיבלה –סמיח זיאדת 

   מוקיבלה -עיד סלים 

   מלאה -טייר מאיר אברהם 

   ניר יפה –אבנר חייט 

   נעורה –מוחמד זועבי 

   נעורה –סלאם זועבי  עבדל

   סנדלה –עבדל סלאם עומרי 

   עין חרוד איחוד –יצחק צפדיה 
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   פרזון –ערן יעקב 

   רמת צבי –ניב שולמן 

   תל יוסף –צבי שחר 

 

 

 :תמצית הדברים

 

הנושא לסדר 
 היום

 החלטה תמצית הדברים

לסדר  1סעיף 

אישור :  היום

 2/15פרוטוקול 

 17.6.15מיום 

 

שעסק בהחלפת  2/15פרוטוקול האסיפה הכללית   - המועצהראש 
 זכות חתימה בחברה הכלכלית, שעלה במליאה האחרונה.

  –זמן שאלות ותשובות  -

 

  -אין שאלות והערות  -

 25 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
של החברה : האסיפה הכללית  החלטה

 פרוטוקול מאשרתהכלכלית גלבוע בע"מ 
  17.6.15מיום  2/15ישיבתה 

לסדר  2סעיף 

פתיחת :  היום

חשבון נאמנות 

לקיבוץ עין חרוד 

מאוחד, בבנק 

 12/472הפועלים 

ואישור מורשי 

חתימה נציג 

הקיבוץ בנוסף 

למורשי החתימה 

הקבועים בחברה 

 הכלכלית.

פתיחת חשבון נאמנות לקיבוץ עין חרוד מאוחד,  - ראש המועצה
, שהוא חתימה נציג הקיבוץ הואישור מורש 12/472בבנק הפועלים 

בנוסף למורשי החתימה הקבועים  09273251אייל לויטה ת.ז. 
 בחברה הכלכלית.

 25 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
: האסיפה הכללית של החברה  החלטה

פתיחת הכלכלית גלבוע בע"מ מאשרת 
חשבון נאמנות לקיבוץ עין חרוד מאוחד, 

 .12/472בבנק הפועלים 
של החברה הכלכלית האסיפה הכללית 

גלבוע בע"מ מאשרת כמורשה חתימה 
בחשבון  מטעם קיבוץ עין חרוד מאוחד

 09273251אייל לויטה ת.ז. הנאמנות את 
בנוסף למורשי החתימה הקבועים בחברה 

 הכלכלית.
 

 : לאחר החלטת האסיפה הכללית - 12/472בבנק הפועלים מאוחד חשבון הנאמנות של קיבוץ עין חרוד מורשי חתימה ב

 ₪  :  200,000עד לסכום של 

 ראש המועצה. – 028412005 –ת.ז.  –עובד נור  .1

 מנכ"ל גלבוע החברה הכלכלית לפיתוח ולהשקעות בע"מ. – 056658172ת.ז.  –ירון אוחיון   .2

 נציג הקיבוץ – 09273251אייל לויטה ת.ז.  .3

 תחייב את החברה הכלכלית לכל דבר ועניין.חתימת שניהם ביחד בצירוף חותמת החברה, 

 

 ₪ :  200,000מעל סכום של 
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 ראש המועצה. – 028412005 –ת.ז.  –עובד נור  .1

 מנכ"ל גלבוע החברה הכלכלית לפיתוח ולהשקעות בע"מ. – 056658172ת.ז.  –ירון אוחיון   .2

 גזבר המועצה. – 054415922ת.ז.  –ג'ואד זועבי  .3

 נציג הקיבוץ – 09273251אייל לויטה ת.ז.  .4

 

 חתימתם ארבעתם ביחד בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה הכלכלית לכל דבר ועניין.

 

בחברה הכלכלית היו בעיות כשמשרד הפנים לא אישר כמה אני חבר דירקטוריון של החברה הכלכלית.  – צבי שחר שאילתה

ישיבות ולא קיבלנו דוחות כספיים. אני בזמנו פעמים דירקטורים, עד שהגיע הזמן שאושר. בכל זאת קיימנו שתי 

שלחתי חומר כתוב ויש פרוטוקולים, והמצב של החברה  2003-2010 –מ  ניתחתי את החברה הכלכלית שבע שנים

התחיל להשתפר  2011 –ב ₪. אלף  50ועוד ₪  1,200,000הכלכלית היה גרוע מאוד. הגיע "לאכילת" כל ההון של 

זה חמור, אבל יש תקווה. ראינו אור ₪ . אלף  600עדיין נשאר גירעון הוני של עוד ₪. ף אל 600קצת והזנו הון של 

בקצה המנהרה. בכל זאת אני אומר שהדוחות הכספיים היו צריכים להיות מונחים לפנינו. השאלה היא למה לא היו 

 מונחים לפנינו ומה מתכוונים לעשות ? 

מה מתכוונים לעשות, אני יענה לך כבר עכשיו, לא צריך לחכות  על ה"למה" אני לא יענה כמובן. – ראש המועצה

 תקבל. –לישיבה הבאה 

 

 רשמה : אלונה סדן שאול, מנהלת הלשכה.

 על החתום

  ___________________              ________________________ 

 ראש המועצה -עובד נור     מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 

 

 

 

 

אסיפה כללית תיק מנכ"ל החברה הכלכלית.  –מר ירון אוחיון מזכיר המועצה.  –לנוכחים. לחסרים. הגב' אילנה חייט :  העתקים

 .3/15 חכ"ל


