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 מקומית אורנית מועצה  
ין   ה עצ מו ישיבת  לטות  ריכוז הח   55מס'    שלא מן המני

,  מיום    2.3.22רביעי
         

 

 ראש המועצה  -    ניר ברטל מר    משתתפים: 

 חבר מועצה  -  אלעד כהן מר  

   חבר מועצה  -  דורון טישלר מר  

 חברת מועצה          -גב' אביבית אבורוס           

 בר מועצה ח          -      מר אלי הוך                  

 

 מנכ"ל המועצה  -  מה אפרתי ל ש מר    : זמנים ו מ 

 גזבר המועצה הנכנס  -  מר יוסי הדרי 

 )בזום(   היועץ המשפטי  -  אמיר גופר עו"ד  

 

 מועצה   ת חבר  -  ר צדוק מ ת גב'    : חסרים 

 חברת מועצה           -      גב' אורנה רייטר                                       

 חבר מועצה          -             ריש     ועז בג מר ב                                 

וילד       ן ראש המועצה ג חבר מועצה וס         -  מר אודי 
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   :םויעל סדר ה 

 

 שור שכר גזברית המועצה איילת נהרי עובד אי .1

 
 משכר מנכ"ל  95%לאשר את שכרה של גב' איילת נהרי עובד בשיעור : החלטה

 בעד: ניר ברטל, אלי הוך, אביבית אבורוס 

 טישלרן, דורון נגד: אלעד כה

 רוב קולותההצעה אושרה ב

 
 משכר מנכ"ל  %09לאשר את שכרה של גב' איילת נהרי עובד בשיעור : החלטה

 טישלראלעד כהן, דורון  בעד:

 אבורוס  ניר ברטל, אלי הוך, אביביתנגד: 

 ה ברוב קולותנדחתההצעה 

 
 

 גזברית המועצה איילת נהרי עובד הרשאות שור אי

 
נאישור               איילת  ת.גב'  עובד  בפועל  המועצ  כגזבר  036366243ז  הרי  וכולל    100%ה  עד  משרה 

 שכר מנכ"ל.  95%

הת  ושומרון(  )יהודה  המועצות המקומיות  לתקנון  בהתאם  החתימה,  מורשי    –מ"א  שאישור 

  ו. חתימת שניהם יחדיאיילת נהרי עובדהמועצה    ית, הינם ראש המועצה ניר ברטל וגזבר1981

 . יבת את המועצה לכל דבר וענייןעצה מחיבצירוף חותמת המו

והכל לפי    מזרחיכמורשה חתימה בבנק    036366243גב' איילת נהרי עובד ת.ז    זבריתג  אישור            

בתיק שיקים/מזומנים  הפקדת  וכן  הבנקים  וטופסי  צפיה  ממסרים.    הוראות  אישור  כולל 

 באינטרנט.

גזבר             עוב  ית אישור  נהרי  לפי    לאומיכמורשה חתימה בבנק    036366243ד ת.ז  גב' איילת  והכל 

ממסרים.  הור בתיק  שיקים/מזומנים  הפקדת  וכן  הבנקים  וטופסי  צפיה  אות  אישור  כולל 

 באינטרנט.

 הפועליםכמורשה חתימה בבנק    036366243גב' איילת נהרי עובד ת.ז  המועצה    יתאישור גזבר            
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כולל אישור   .ת שיקים/מזומנים בתיק ממסריםדכן הפקת וטופסי הבנקים וואוהכל לפי הור

 צפיה באינטרנט. 

 מרכנתילכמורשה חתימה בבנק    036366243גב' איילת נהרי עובד ת.ז  המועצה    יתאישור גזבר            

ממסרים.   (מוניציפל) בתיק  שיקים/מזומנים  הפקדת  וכן  הבנקים  וטופסי  הוראות  לפי    והכל 

 באינטרנט.צפיה  שוריאכולל 

גזברשואי             איילת  המועצה    יתר  עובד  גב'  בבנק    036366243ת.ז  נהרי   הדוארכמורשה חתימה 

כולל אישור   ופסי הבנקים וכן הפקדת שיקים/מזומנים בתיק ממסרים.והכל לפי הוראות וט

 צפיה באינטרנט. 

גזבר             עובד  המועצה    ית אישור  נהרי  איילת  לש  036366243ז  .תגב'  אינטלהצטרפות  רנט  ירותי 

 בנקים לקבלת מידע בלבד, עפ"י טופסי הבנק.  ה בכל הלכל חשבונות המועצ

 . למנהל הארנונה 036366243גב' איילת נהרי עובד ת.ז המועצה  יתאישור גזבר            

 .רנונההא  הלגוב  036366243גב' איילת נהרי עובד ת.ז המועצה  יתגזבר אישור           

 .לממונה על הגבייה 036366243ז גב' איילת נהרי עובד ת.עצה מו ה יתברר גזאישו           

גזבר           ת.ז  המועצה    ית אישור  עובד  נהרי  איילת  חתימה    036366243גב'  פעולות  כמורשה  על 

 של המועצה.  האכיפה 

גזבר            ת.ז  המועצה    יתאישור  עובד  נהרי  איילת  המועב  הכחבר  036366243גב'  :  צהוועדות 

 קרקע. , רכש, נזיקין, הקצאותתמיכות

 .בחכ"ל יתלדירקטור  036366243גב' איילת נהרי עובד ת.ז המועצה  יתאישור גזבר           

גזבר             ת.ז  המועצה    ית אישור  עובד  נהרי  איילת  של    036366243גב'  חתימה  חכ"ל  כמורשה 

איגוד בנק  לפי הבחשבון  וטופסיו,  והפקדת  ראות  מנים בתיק ממסרים. שיקים/מזו  הבנקים 

 .פיה באינטרנטכולל אישור צ

גזבר             ת.ז  המועצה    יתאישור  עובד  נהרי  איילת  המרכז כחברת    036366243גב'  הנהלת 

 .מועצה, נציגת מועצה כעובדת הקהילתי

גזבר             ת.ז  המועצה    ית אישור  עובד  נהרי  איילת  ראש    תכממלא  036366243גב'  של  מקום 
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  .שומרוןבאיגוד ערים לאיכות הסביבה  יר ברטלהמועצה נ

 תכמורש  036366243 גב' איילת נהרי עובד ת.ז  ,המועצה יתחתימת גזבר תלפהחאישור             

בניהול עצמי   בתי הספרשל  בנקהשבונות בח  במקום יוסף הדרי )גזבר יוצא( תחתימה שלישי

חתימות מתוך  תישכך שכל  כולל אישור צפיה באינטרנטו"שחקים"  "יובלים", "גוונים"

 : נותאת החשבו בנהתחייהשלוש 

 .  147528ן מספר -ח 543סניף  מזרחיבבנק  בחשבון בי"ס "גוונים"

 024594129ת"ז   מנהלת ביה"ס גלית אידלמן קיסוסגב'  יםוספנחתימה  יאין שינוי במורשי

  .52242880 ת"ז יתמנהלנ  וגב' שרה ארואסטי

 .  21200018מספר  ן-ח 709סניף  לאומיבבנק  בחשבון בי"ס "יובלים"

 וגב' אנגל שרי 065624298ת.ז   מנהלת בי"ס רון הלרש גב' יםוספנחתימה  יאין שינוי במורשי

 . 055665491ת"ז  מנהלנית

 .   642581ן מספר -ח 078סניף  דאיגובבנק  בי"ס "שחקים"חשבון ב           

וספיר  29059698ת"ז  נהלת ביה"סמהגב' נורית פיטוסי  יםוספנחתימה  יאין שינוי במורשי

  .209087501ז מנצור מנהלן ת"

            

ת.ז    את  מאשרתהמליאה   עובד  נהרי  איילת  אתלה  036366243גב'  הקיים,  חליף  מר   הגזבר 

 כהן מטעם המועצה.מבהם הוא והועדות בכל התפקידים בכל הרשאות החתימה והדרי  ףיוס
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 ה במועצה:יכממונה על הגבי 036366243גב' איילת נהרי עובד ת.ז  את מאשרתהמליאה 

חקיקה   .א )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית 
יעים לרשות המקומית על פי  ותשלומי חובה המג  ,1992להשגת יעדי תקציב( התשנ"ג  

 כל דין. 
 

, של קנסות שפסק ביהמ"ש לעניינים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  70פי סעיף  גבייה ל .ב
 הרשות המקומית.  מקומיים לטובת

 
 

בסעיף   .ג כמשמעותם  קנסות  התשל"ז   70גביית  העונשין  שהן    1977-לחוק  עבירות  בשל 
בס'   כאמור  משפט  הדין  228ברירת  סדר  לחוק  התשמ"ב)א(  משולב(,  )נוסח  -הפלילי 

 ות המקומית על פי כל דין. , המגיעים לרש 1982
 

קנסות .ד של  סעיף    גבייה  התשמ"ו   18לפי  המנהליות  העבירות  קנסות  1985-לחוק  של   ,
מנהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה  

 המנהליות.  ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות 
 

 
 
 

 :החלטה

 טישלר ד כהן, דורון לעא, אביבית אבורוס  ר ברטל, אלי הוך,עד: ניב

 פה אחד הצעה אושרה ה

 
 

 ות קביעת קריטריונים להחזר ארנונה בועדת הנח .2

 
קריטריונים למתן הנחה למפרע בארנונה לרבות כללים למתן הנחה    תאשרממליאת המועצה  

 שות.  שאין לו חובות לר בארנונה למירטרואקטיבית 

 

 לנוהל 3.3.1.1ה סעיף ונפרע בארניטריונים למתן הנחות למקר

בפני וועדת הנחות מובאות בקשות של נישומים למתן הנחות רטרואקטיבית ביחס למועדים  

שקדמו לשנת הכספים שבה נדונה הבקשה, זאת על פי אישור ממשרד הביטחון או מהביטוח 

 . נחהבית להק לזכאות רטרואקטיעה על פי חוהלאומי או קבי
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לנוהל ,    3.3.1.1נים לפי סעיף  יועצה לאשר קביעת קריטרמוממליאת הועדת ההנחות מבקשת  

 . במסגרתם תינתן הנחה בארנונה למפרע, במקרים ברורים ומוגדרים 

 

 קריטריונים למתן הנחות רטרואקטיבית בארנונה למי שאינו חייב חוב לרשות  

וו מבפני  הנחות  ניעדת  של  בקשות  עלקבשומים  ובאות  הנחות  בגין  החזרים  אישלת  פי    ור ל 

שרד הביטחון או מהביטוח הלאומי או קביעה על פי חוק לזכאות  ממ רטרואקטיבי על נכות  

פי  על  זכאי להנחה  בגין ארנונה ששולמה בתקופה שבה היה המבקש  רטרואקטיבית להנחה 

 להנחה מארנונה.   הקובע זכאות תקנות ההנחה מארנונה או לפי כל דין 

ה המועצההנחועדת  ממליאת  מבקשת  קב  ות  קריטריונים  יעלאשר  החזר   במסגרתםת  יינתן 

 .מארנונה במקרים ברורים ומוגדרים

 
 : החלטה

 טישלר אלעד כהן, דורון  ,בעד: ניר ברטל, אלי הוך, אביבית אבורוס

 

 פה אחד ההצעה אושרה 

 
 

 מוני כבישים והתקני בטיחות סיתב"ר שור אי .3

 
 : החלטה

  ₪  81,429ך תבר בסאישור 

 מקורות:

  ₪  57,000 :תחבורהה משרד

  ₪  24,429קרנות המועצה: 

 טישלר אלעד כהן, דורון , בעד: ניר ברטל, אלי הוך, אביבית אבורוס

 פה אחד ההצעה אושרה 
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 תב"ר להקמת גינה קהילתית שור אי .4

 
 : החלטה

  ₪  230,000אישור תבר בסך 

 מקורות:

  ₪ 115,000 :ותהחקלא משרד

  ₪  115,000צה: מוערנות הק

 וך, אביבית אבורוס י האלרטל, בעד: ניר ב

 טישלרנגד: אלעד כהן, דורון 

 ההצעה אושרה ברוב קולות

 
 

בי:  החלטה ידון  התש הנושא  תישלח  הבאה  לישיבה  עד  הבאה,  המועצה  שחברי  ויבת  מנת  על  כנית 

 ולהתרשם ממנה בה עייןהמועצה יוכלו ל

 טישלר, דורון אלעד כהןבעד: 

 רוס אבו ברטל, אלי הוך, אביביתיר ננגד: 

 ה ברוב קולותדחתנעה הצה

 
 
 
 

 הקמת גן חדשניתב"ר לשור אי .5

 
 
 

 : החלטה

  ₪  78,500אישור תבר בסך 

 מקורות:

   ₪ 78,500 :חינוךה משרד

 ר טישלאלעד כהן, דורון  ,בעד: ניר ברטל, אלי הוך, אביבית אבורוס

 פה אחד ההצעה אושרה 
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ע"ס  ר  ושיא .6 קורא  במסגרת    ₪  250,000תב"ר  במערך והג GIS קול  קוראים  קולות  שת 

 . לאומי, מטה ישראל דיגיטאליתהדיגיטל ה

 

 החלטה:

  אלעד כהן, דורון טישלר ,ניר ברטל, אביבית אבורוס, אלי הוךבעד : 

לאשר  הוחלט   אחד  ע"ס  פה  קורא  במסגרת    ₪  250,000תב"ר  קוראים   GISקול  קולות    והגשת 

 .  ישראל דיגיטאלית מטהלאומי,  ערך הדיגיטל הבמ

 
 
 
 
 

                                                                                   
                  _____ _ _ __________                                ________________    

 שלמה אפרתי                                             ברטל   ניר                                 
 ה ועצ המ   נכ"ל  מ                                          ראש המועצה                             

 
 
 


