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בהסתמך על ישיבה שהתקיימה בתאריך 

נציגי הרשימה שהוכרזה לניהול וועד היישוב מדרשת בן גוריון
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 .בחירת גזבר הוועד המקומי

 .ן הבנק-כללי ולח –קביעת מורשי חתימה 

 .ר הועד הנכנס
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פקודת תשלום לחיוב הוועד המקומי או 
הסדר פשרה וכל מסמך אחר הכולל התחייבות כספית של הוועד 

   ,13273ן -ח 'מס 363סניף  ,אוצר החייל
: 

בצירוף חותמת הוועד המקומי או שמו המודפס 

  .ל"הוועד המקומי הנ
  .ל"הוועד המקומי הנ
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פקודת תשלום לחיוב הוועד המקומי או / שיקים / מורשי החתימה של הוועד המקומי לחתימה על המחאות 
הסדר פשרה וכל מסמך אחר הכולל התחייבות כספית של הוועד / כתב התחייבות 

אוצר החיילן הבנק של הוועד המקומי המתנהל בבנק -המקומי ולרבות ביחס לח
:מסמך שאינו כולל התחייבות כספית יהיו/ התחייבות 

  032453193. ז.ת  אבשלום כהן
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בצירוף חותמת הוועד המקומי או שמו המודפס , ל"חתימת ראש הוועד המקומי וגזבר הוועד המקומי הנ
  . יחייבו את הוועד המקומי לכל דבר ועניין

הוועד המקומי הנ חברמורשה לחתום במקומו , הוועד המקומי
הוועד המקומי הנ יתרמ גזב"מורשה לחתום במקומו מ, בהעדר גזבר הוועד המקומי

אבשלום כהן     

ר הוועד המקומי                                              "יו
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  :החלטה
מורשי החתימה של הוועד המקומי לחתימה על המחאות 

כתב התחייבות / לחתימה על חוזה 
המקומי ולרבות ביחס לח

התחייבות / וכן על כל חוזה 
אבשלום כהןראש הוועד המקומי 

אלון גורהוועד המקומי  חבר
הוועד המקומי  יתגזבר

מ גזבר הוועד המקומי  "מ
חתימת ראש הוועד המקומי וגזבר הוועד המקומי הנ

יחייבו את הוועד המקומי לכל דבר ועניין
הוועד המקומי ר"יובהעדר 

בהעדר גזבר הוועד המקומי

  

  

  


