
 
 מקומית אורניתמועצה 

 20.1.21שלישי,  מיום, 20מועצה מס' ישיבת ת קובץ החלטו
 

 
 

 21.1.2020מיום  20ישיבת מועצה מס'    קובץ החלטות

 
 ן ראש מועצה ללא שכר.אישור גב' תמר צדוק לסג. 2

 
 

 : הוחלט לאשר פה אחד את תמר צדוק כסגנית ראש מועצה ללא שכר. החלטה

 
 
, כמורשה חתימה שלישי  060404662אישור הוספת חתימת גזבר המועצה, מר יוסף הדרי ת"ז . 3

"יובלים" כך שכל שתי חתימות מתוך  בתי הספר בניהול עצמי "גוונים" ובחשבונות הבנק של 

 תחייבנה את החשבון :השלוש 

. מורשות חתימה גב' בתיה   366870ן מספר -ח  078בחשבון בי"ס "גוונים" בבנק איגוד סניף 

 .52242880וגב' שרה ארואסטי ת"ז  23847163פינקלשטיין ת"ז  

. מורשות חתימה גב' שטינמץ  21200018ן מספר -ח 709בחשבון בי"ס "יובלים" בבנק לאומי סניף 

 .055665491וגב' אנגל שרי ת"ז  023739816מרים ת"ז 

 
 

,  060404662החלטה: הוחלט לאשר פה אחד  הוספת חתימת גזבר המועצה, מר יוסף הדרי ת"ז 

כמורשה חתימה שלישי בחשבונות הבנק של בתי הספר בניהול עצמי "גוונים" וי"יובלים" כך שכל 

 שתי חתימות מתוך השלוש תחייבנה את החשבון : 

. מורשות חתימה גב' בתיה   366870ן מספר -ח  078ונים" בבנק איגוד סניף בחשבון בי"ס "גו

 . 52242880וגב' שרה ארואסטי ת"ז  23847163פינקלשטיין ת"ז  

. מורשות חתימה גב' שטינמץ  21200018ן מספר -ח 709בחשבון בי"ס "יובלים" בבנק לאומי סניף 

 .055665491וגב' אנגל שרי ת"ז  023739816מרים ת"ז 

 אישור ציפייה בחשבונות באינטרנט. +
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)במקום גב' בת שבע עמרני( מורשה חתימה   060404662לאשר את הגזבר מר יוסף הדרי ת"ז . 4

. אין שינוי במורשית   642581ן מספר -ח 078בחשבון ניהול עצמי בי"ס "שחקים" בבנק איגוד סניף 

 יה"ס(.)מנהלת ב  29059698חתימה נוספת הגב' נורית פיטוסי ת"ז 

 חתימות של שניהם יחדיו תחייבנה את החשבון. 

 
 

)במקום גב' בת שבע   060404662את הגזבר מר יוסף הדרי ת"ז  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

ן מספר -ח 078עמרני( מורשה חתימה בחשבון ניהול עצמי בי"ס "שחקים" בבנק איגוד סניף 

 )מנהלת ביה"ס(.  29059698ת פיטוסי ת"ז . אין שינוי במורשית חתימה נוספת הגב' נורי 642581

 חתימות של שניהם יחדיו תחייבנה את החשבון. +אישור ציפייה בחשבונות באינטרנט.

 
 

אישור המועצה להודיע לבנק הפועלים על הוספת תחום פעולה/ערוץ שירות נוסף לרשימת  . 5

עול בהם בחשבון של תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם הרשות המקומית בחרה ושברצונה לפ

"החשבון"(, כך שהרשימה של תחומי הפעילות וערוצי   –בבנק )להלן   464400המועצה מס'  

השירות שנבחרו על ידי הרשות המקומית, בהתאם למסמכים עליהם חתמה לטובת הבנק, תכלול 

 גם את תחום הפעולה: הוראה בפקס.

 
 

ל הוספת תחום פעולה/ערוץ שירות נוסף  להודיע לבנק הפועלים ע : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

לרשימת תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם הרשות המקומית בחרה ושברצונה לפעול בהם 

"החשבון"(, כך שהרשימה של תחומי הפעילות  –בבנק )להלן   464400בחשבון של המועצה מס'  

ם חתמה לטובת הבנק,  וערוצי השירות שנבחרו על ידי הרשות המקומית, בהתאם למסמכים עליה

 תכלול גם את תחום הפעולה: הוראה בפקס. 
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 שנים.  ₪3 לפרויקטים חינוכיים סביבתיים ל  174,194אישור תב"ר ע"ס . 6

 ₪ 139,355 מקור מימון : משרד להגנת הסביבה 

 ₪  34,839  קרנות הרשות                        

 
 ₪3 לפרויקטים חינוכיים סביבתיים ל  174,194את תב"ר ע"ס :  הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 שנים.

 ₪ 139,355 מקור מימון : משרד להגנת הסביבה 

 ₪ 34,839  קרנות הרשות                        

 
 

₪ למימון נגישות פיזית)מעלית(   220,000תיכון ב  –להקמת מבני חינוך  504אישור הגדלת תב"ר . 7

 (. 2019/64/262) התחייבות מס'  בבי"ס תיכון.

 ₪. 8,478,109עלות תב"ר לאחר הגדלה  

 מקור מימון : משרד החינוך.

 
 

₪  220,000תיכון ב  –להקמת מבני חינוך  504ישור הגדלת תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 למימון נגישות פיזית)מעלית( בבי"ס תיכון . 

 (. 2019/64/262) התחייבות מס' 

 .₪ 8,478,109עלות תב"ר לאחר הגדלה  

 מקור מימון : משרד החינוך.

 
 

₪ לנגישות אקוסטית/חושית בי"ס שחקים )התחייבות מס'   30,000אישור תב"ר ע"ס . 8

2019/25/020.) 

 מקור מימון : משרד החינוך.
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₪ לנגישות אקוסטית/חושית בי"ס   30,000את האישור תב"ר ע"ס : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 (.2019/25/020שחקים    )התחייבות מס' 

 מקור מימון : משרד החינוך.

 
 

 (.   17)אושר במליאה מס'  2019להפחתת מפגעי הלישמניאזיס  548תיקון טעות בהגדלת תב"ר . 9

 ₪. 21,849צריכה להיות הגדלה של 

 ₪ 2,185 מקור מימון : קרנות הרשות

 ₪  19,664 משרד להגנת הסביבה  

    ₪ .    218,487סך התב"ר לאחר הגדלה  

 
 

להפחתת מפגעי הלישמניאזיס   548את תיקון טעות בהגדלת תב"ר  : הוחלט לאשר פה אחדההחלט

 ₪. 21,849(.   צריכה להיות הגדלה של 17)אושר במליאה מס'   2019

 ₪ 2,185  מקור מימון : קרנות הרשות 

 ₪  19,664 משרד להגנת הסביבה                   

 ₪ .    218,487סך התב"ר לאחר הגדלה  

 
 

 גן יסמין.  M21 ₪ למימון עיצוב גנים חדשניים  30,000אישור תב"ר ע"ס . 10

 (. 2019/09/418)התחייבות 

 מקור מימון : משרד החינוך
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 M21 ₪ למימון עיצוב גנים חדשניים    30,000את אישור תב"ר ע"ס  : הוחלט לאשר פה אחד  החלטה

 גן יסמין. 

 (.   2019/09/418)התחייבות 

 רד החינוךמקור מימון : מש

 
 

 גן דולב. M21₪ למימון עיצוב גנים חדשניים  80,000אישור תב"ר ע"ס . 11

 (. 2019/09/419)התחייבות 

 מקור מימון : משרד החינוך

 
 
 

₪ למימון עיצוב גנים חדשניים   80,000החלטה :הוחלט פה אחד  לאשר את  אישור תב"ר ע"ס   

M21 .גן דולב 

 (.2019/09/419)התחייבות 

 מימון : משרד החינוךמקור 

 
 

 גן צבעוני. M21₪ למימון עיצוב גנים חדשניים  100,000אישור תב"ר ע"ס . 12

 (. 2019/09/420 )התחייבות

 מקור מימון : משרד החינוך
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₪ למימון עיצוב גנים חדשניים   100,000את אישור תב"ר ע"ס : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

M21 .גן צבעוני 

 (.2019/09/420)התחייבות 

 מקור מימון : משרד החינוך

 
 

המועצה למועדון ספורט אורנית להתקין פאנלים סולאריים על גג מבנה הקאנטרי אישור . 13

ובתנאי כי לא יהא בהתקשרות המועדון עם מתקין הפאנלים כדי לגרוע מזכויות המועצה בשטח  

רות כאמור תהא כפופה וכל התקש 18.4.93החלקה לרבות המבנים, לרבות לפי הסכם הרשות מיום 

 לכל הוראות הסכם הרשות הנ"ל.

 
 

המועצה למועדון ספורט אורנית להתקין פאנלים  את אישור : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

סולאריים על גג מבנה הקאנטרי ובתנאי כי לא יהא בהתקשרות המועדון עם מתקין הפאנלים כדי 

וכל  18.4.93רבות לפי הסכם הרשות מיום לגרוע מזכויות המועצה בשטח החלקה לרבות המבנים, ל

בהתאם להצעה שהועלתה גזבר  התקשרות כאמור תהא כפופה לכל הוראות הסכם הרשות הנ"ל. 

המועצה יביא למליאת המועצה את הצעה לאחר שיתקיים מן"מ לחלוקת הרווחים בין המועצה  

 הקאנטרי.לקאנטרי והתקנת הפנאלים יובהר כי עליות התקנה והוצאות ימומנו ע"י 

 
 

 . אישור תוכנית רב שנתית מפעל הפיס. 14

 
 

מצ"ב. יש לצרף מסמך  –אישור תוכנית רב שנתית מפעל הפיס : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 של מפעל הפיס 
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 . 2019אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת . 15

 
 

 .2019את אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 
 

אישור המועצה לשליחת כל החומרים הקשורים לסדר היום באמצעות המייל והצגתם  . 16

 באמצעות מסך בישיבות המועצה.

הציבה לעצמה יעד חיסכון בנייר ככל שניתן. לכן אנו מבקשים מחברי המועצה  2020המועצה לשנת 

 להדפיס לישיבה את סדר היום וכל שאר החומרים יוצגו על גבי המסך.  

 
 

אישור המועצה לשליחת כל החומרים הקשורים לסדר היום  הוחלט לאשר פה אחד את  :החלטה

 באמצעות המייל והצגתם באמצעות מסך בישיבות המועצה.

הציבה לעצמה יעד חיסכון בנייר ככל שניתן. לכן אנו מבקשים מחברי המועצה  2020המועצה לשנת 

 גבי המסך. להדפיס לישיבה את סדר היום וכל שאר החומרים יוצגו על 

שעת לפני  24ההחלטה בכפוף לכך שבמידה ואחד מחברי המועצה יבקש לקבל חומר מודפס, עד 

 הישיבה, החומר יודפס ויונח בפני חברי המועצה.  

 
אישור המועצה כי ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' תמר צדוק כיו"ר הועדה לשיוויון  . 17

 מגדרי.

 
 

ת ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' תמר צדוק כיו"ר א: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 הועדה לשיווין מגדרי. 
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 אישור המועצה כי ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' אורנה רייטר כיו"ר ועדת עסקים. . 18

 
 

את ראש המועצה מר ניר ברטל יחליף את גב' אורנה רייטר כיו"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 ..ועדת עסקים

 
 

 אישור המועצה להקמת ועדה לקידום ושמירה על בעלי חיים בישוב. . 19

 ראש המועצה מר ניר ברטל.  -יו"ר ועדה  

 גב' שגית פרבר וגב' ענבל גרינברג.  –חברי ועדה 

 
 

 החלטה : הוחלט לאשר פה אחד את המועצה להקמת ועדה לקידום ושמירה על בעלי חיים בישוב. 

 מר ניר ברטל. ראש המועצה  -יו"ר ועדה  

 גב' שגית פרבר וגב' ענבל גרינברג.  –חברי ועדה 

 
 
 
 
 

                                                                                                                      
 ______ ________________   ___________________ 
 רועי מוסט      ניר ברטל  
 מנכ"ל המועצה               ראש המועצה            

 

 


