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 חברה כלכלית גלבוע בע"מ 2/16נושא : פרוטוקול אסיפה כללית 

 18.4.16תאריך : 

 :  על סדר היום

 

 .24.2.16מיום  1/16אישור פרוטוקול קודם :  .1

 משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.  40% -אישור שכר לג'אבר עאמר, מפקח בינוי  .2

 משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.  40%  -אישור שכר למירה שמחי, מנהלת כספים, כ"א ושכר  .3

  –שינוי מורשי חתימה עד לבחירת מנכ"ל חדש  .4
 וצא,  בכל מסמכי החברה הכלכלית וחשבונותיה. אישור ביטול חתימה של ירון אוחיון, מנכ"ל החכ"ל הי

מתן אישור חתימה לגזבר המועצה, מר ג'ואד זועבי, וליו"ר דריקטוריון החכ"ל, מר עובד נור, על כל מסמכי החברה 
 הכלכלית וחשבונותיה. 

 שונות. .5

 

 
אסיפה חסרים מקרב חברי ה אסיפה הכלליתנוכחים מקרב חברי ה

 הכללית
 אסיפה הכלליתחברי הנוכחים שאינם מקרב 

 
 מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ –ירון אוחיון  אביטל -אילן הרוניאן ראש המועצה –עובד נור 

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  אומן -אמויאל רמי אדירים –דוד בונפיל ישי 
 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי  בית השיטה -משה פלד טייבה –הישאם זועבי 

 מזכיר המועצה –אילנה חייט  גבע -דני פלג בית אלפא -נהוראילאה 
גדיש -יעקב פרץ ברק -רמי אלהרר  מבקר המועצה –אייל פייגנבאום  

גן נר -ששון יעקב גדעונה -אהרון יהושוע  משפטייועץ  –עו"ד אילן מירון  
גן נר -איתן עזר דבורה -ארמנד עמוס  רשמת הפרוטוקול -שאול -אלונה סדן 
 תושבים טמרה -זועבי עבדל רחמן חבר -ליאור שמש

  יזרעאל -עשהאל מור חפציבה -אגמון ישי
  כפר יחזקאל -לירון רותם מולדת -עומר רימשון

  מגן שאול -יונה אפרים מיטב –מיכאל אברהם 
  מוקיבלה -עיד סלים מלאה -אבי טייר

  מוקיבלה-חמאד קאסם ניר יפה -פליקס דה פז
  רמת צבי -ניב שולמן נעורה –מוחמד זועבי 

   נעורה –עבדל סלאם זועבי 
   סנדלה -עבדל סלאם עומרי

   עין חרוד איחוד -יצחק צפדיה
   עין חרוד מאוחד -רמון בן ארי

   פרזון -ערן יעקב
   רם און -אסף ורדי
   תל יוסף –צבי שחר 

   נורית -לילי רוטנברג
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 :תמצית הדברים

 

הנושא לסדר 
 היום

 החלטה תמצית הדברים

לסדר  1סעיף 

אישור :  היום

פרוטוקול קודם : 

מיום  1/16

24.2.16. 

 

  -אין הערות לפרוטוקול  -

 
 22 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

 .24.2.16מיום  1/16פרוטוקול קודם : : האסיפה הכללית של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ מאשרת  החלטה
 

לסדר  2סעיף 

אישור :  היום

שכר לג'אבר 

עאמר, מפקח 

 40% -בינוי 

משכר בכירים 

בכפוף לאישור 

 משרד הפנים.

מציין כי מדובר בהסדרת שכר פורמלית עפ"י הגדרות משרד הפנים. אין בכך משום העלאת שכר.  – ראש המועצה
 זהו שכר העבודה הקיים.

 
 22 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

 40% -שכר לג'אבר עאמר, מפקח בינוי  הכללית של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ מאשרתהאסיפה :  החלטה
 משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

לסדר  3סעיף 

אישור :  היום

שכר למירה 

שמחי, מנהלת 

כספים, כ"א 

  40%  -ושכר 

משכר בכירים 

בכפוף לאישור 

 משרד הפנים.

מציין כי מדובר בהסדרת שכר פורמלית עפ"י הגדרות משרד הפנים. אין בכך משום העלאת שכר.  – ראש המועצה
 זהו שכר העבודה הקיים.

 
 22 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

שכר למירה שמחי, מנהלת כספים, כ"א  האסיפה הכללית של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ מאשרת:  החלטה
 לאישור משרד הפנים. משכר בכירים בכפוף  40%  -ושכר 

 בסדר 4סעיף 
שינוי : היום 

מורשי חתימה עד 
לבחירת מנכ"ל 

לחברה  חדש
 הכלכלית.

מ נדרש שינוי מורשי "לנוכח סיום תפקידו של ירון אוחיון כמנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע – ראש המועצה
 , כר"מ :החתימה

 היוצא,  בכל מסמכי החברה הכלכלית וחשבונותיה.  אישור ביטול חתימה של ירון אוחיון, מנכ"ל החכ"ל
מתן אישור חתימה לגזבר המועצה, מר ג'ואד זועבי, וליו"ר דריקטוריון החכ"ל, מר עובד נור, על כל מסמכי החברה 

 הכלכלית וחשבונותיה.
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 22 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

  ביטול חתימה של ירון אוחיון מאשרתהאסיפה הכללית של החברה הכלכלית גלבוע בע"מ :  החלטה
 , מנכ"ל החכ"ל היוצא,  בכל מסמכי החברה הכלכלית וחשבונותיה. 056658172.  ת.ז

 וליו"ר דריקטוריון החכ"ל,  054415922, ת.ז. מתן אישור חתימה לגזבר המועצה, מר ג'ואד זועבי
  וחשבונותיה., על כל מסמכי החברה הכלכלית  028412005ת.ז.  מר עובד נור

לסדר  5סעיף 
 : שונות. היום

 
 
 

 
אישור מינוי  .א

מנכ"ל 
לחברה 

הכלכלית 
 גלבוע בע"מ

הוצאנו מכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ, עפ"י הנחיות משרד הפנים. ביום  – ראש המועצה
קריית חיים. יחל חפיפה חמישי האחרון התקיימה וועדת בחינה לבחירת המנכ"ל. נבחר מדרכי הרשקוביץ, תושב 

 עם ירון אוחיון אחרי חג הפסח. המנכ"ל הנבחר יוצג לאסיפה הכלכלית בהמשך.
לתפקיד במידה וההתקשרות עם המועמד הנבחר לא תצלח בתקופת באייל כהן, שימונה בחרה הוועדה  2כמספר 
 הניסיון.

 
 22 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

מינויו של מדרכי הרשקוביץ, לתפקיד מנכ"ל   -: מליאת המועצה מאשרת את החלטת וועדת הבחינה  החלטה
 החברה הכלכלית גלבוע בע"מ. 

 

 .רשמת הפרוטוקולרשמה : אלונה סדן שאול, 

  

 על החתום 

 

  ___________________              ________________________ 

 ראש המועצה -עובד נור     מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 

 

 

 

 

 מנכ"ל החברה הכלכלית.  –מזכיר המועצה. מר ירון אוחיון  –לנוכחים. לחסרים. הגב' אילנה חייט :  עתקיםה

 .2/16תיק אסיפה כללית חכ"ל 


