
  
 מקומית אורניתמועצה 

 20.10.21שלישי,  מיום, 02מועצה מס' ישיבת ריכוז החלטות 
 

 
 20 'מס ת מועצהישיב החלטות ריכוז

 ראש מועצה ללא שכר. אישור גב' תמר צדוק לסגן .2
  

  .סגנית ראש מועצה ללא שכרכתמר צדוק  אתפה אחד  לאשר : הוחלטהחלטה         

 
שלישי   מורשה חתימהכ ,060404662ת"ז  מר יוסף הדרי ,גזבר המועצהפת חתימת הוס אישור.3

שלוש  חתימות מתוך ה שתיכך שכל  "יובלים""גוונים" ועצמי  לבניהו הספרבתי של  בנקה בחשבונות
 :  בנה את החשבוןתחיי

ת חתימה גב' בתיה  וש. מור 366870ן מספר -ח 078סניף בנק איגוד ב נים"וו"ג סבי"חשבון ב
  .52242880וגב' שרה ארואסטי ת"ז   23847163פינקלשטיין ת"ז  

נמץ  יחתימה גב' שטי. מורשות   21200018 ן מספר-ח 709 יףנסאומי ק לבבנ "יובלים"בי"ס חשבון ב
 .055665491וגב' אנגל שרי ת"ז  023739816מרים ת"ז 
 בונות באינטרנט.בחשפייה +אישור צי

 
 ,060404662ת"ז  מר יוסף הדרי ,גזבר המועצהפת חתימת הוס  פה אחד לאשר : הוחלטהחלטה

כך שכל   "יובלים""גוונים" ועצמי  בניהול ספרבתי ה של  בנקה בחשבונותשלישי  מורשה חתימהכ
 :  בנה את החשבוןתחיישלוש חתימות מתוך ה שתי

ת חתימה גב' בתיה  וש. מור 366870ן מספר -ח 078סניף בנק איגוד ב נים"וו"ג סבי"חשבון ב
  .52242880וגב' שרה ארואסטי ת"ז   23847163פינקלשטיין ת"ז  

נמץ  יחתימה גב' שטי. מורשות   12000182מספר  ן-ח 709 יףנסאומי ק לבבנ "יובלים"בי"ס חשבון ב
 .055665491וגב' אנגל שרי ת"ז  023739816מרים ת"ז 
 בונות באינטרנט.בחשפייה +אישור צי

 
 
חתימה   השמור( בת שבע עמרניגב' )במקום  060404662ת"ז מר יוסף הדרי גזבר הלאשר את . 4

  תימורשבאין שינוי   . 642581מספר  ן-ח 078סניף וד בבנק איג ים"קשח"ס  בי"ניהול עצמי בחשבון 
 יה"ס(.)מנהלת ב  29059698רית פיטוסי ת"ז גב' נוהנוספת חתימה 

 בונות באינטרנט.בחשפייה +אישור צי יחדיו תחייבנה את החשבון. שניהםשל חתימות 
 

בת שבע  גב'ום )במק 604046620ת"ז מר יוסף הדרי גזבר האת  פה אחד לאשר : הוחלטהחלטה         
   642581ן מספר -ח 078בבנק איגוד סניף  ים"קשח"ס בי"ניהול עצמי בחשבון חתימה  השמור( ינעמר

 יה"ס(. )מנהלת ב  29059698רית פיטוסי ת"ז גב' נוהנוספת חתימה  תימורשבאין שינוי 
 בונות באינטרנט.בחשפייה +אישור צי יחדיו תחייבנה את החשבון. שניהםשל חתימות 

 
לרשימת תחומי   הוספת תחום פעולה/ערוץ שירות נוסףעל  לבנק הפועליםיע  דלהוצה המוע אישור.5

  של המועצה בחשבוןלפעול בהם  הבחרה ושברצונהפעילות וערוצי השירות שבהם הרשות המקומית 
ת וערוצי השירות שנבחרו  הפעילורשימה של תחומי ך שה(, כ"החשבון" –בבנק )להלן    464400ס'  מ

ה לטובת הבנק, תכלול גם את תחום  עליהם חתמ התאם למסמכיםבת המקומית,  הרשו על ידי
 . בפקס הוראה הפעולה:

 
 

  הוספת תחום פעולה/ערוץ שירות נוסףעל  לבנק הפועליםלהודיע  פה אחד  לאשר : הוחלטהחלטה
ם  ל בהלפעו הבחרה ושברצונלרשימת תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם הרשות המקומית 

ת  הפעילורשימה של תחומי ך שה(, כ"החשבון" –בבנק )להלן   464400   'סמ של המועצה וןשבבח
וערוצי השירות שנבחרו על ידי הרשות המקומית, בהתאם למסמכים עליהם חתמה לטובת הבנק,  

 . הוראה בפקס תכלול גם את תחום הפעולה:
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 . שנים 3ל  םייבתיבסחינוכיים  פרויקטיםל ₪ 174,194"ס ע"ר ישור תבא. 6   

   ₪ 139,355   הסביבה תנלהגמשרד  :ון מקור מימ      
 ₪ 34,839  קרנות הרשות                              

 
 . שנים 3ל  יםיבתיבסחינוכיים  פרויקטיםל ₪ 174,194"ס ע"ר תב אתפה אחד  לאשר הוחלט : החלטה    

  ₪ 139,355   הסביבה תנלהגמשרד  מקור מימון :    
 ₪ 34,839  קרנות הרשות                            
 

    בי"סב ית(ל)מעמימון נגישות פיזיתל ₪ 220,000 בתיכון  –הקמת מבני חינוך ל 504 רתב"הגדלת ור איש.7
 (. 2019/64/262' ס) התחייבות מ . תיכון

 .₪ 8,748,109עלות תב"ר לאחר הגדלה  
 חינוך.קור מימון : משרד המ

 
 

 מימון ל ₪ 220,000 בן תיכו –הקמת מבני חינוך ל 504 רתב"הגדלת  פה אחד לאשר וחלטה: החלטה
 (. 2019/64/262'  ס) התחייבות מ . בי"ס תיכוןב ית(ל)מענגישות פיזית

 .₪ 1098,74,8עלות תב"ר לאחר הגדלה  
 חינוך.קור מימון : משרד המ

 
 (. 2019/25/020מס' תחייבות )ה קים"ס שחחושית בי/ סטיתקושות אלנגי ₪ 30,000ור תב"ר ע"ס שאי. 8  

 חינוך.מימון : משרד ה  רמקו     
 

                                     חושית בי"ס שחקים/סטיתשות אקולנגי ₪ 30,000ור תב"ר ע"ס שאיה אתפה אחד  לאשר הוחלט :הטלחה 
 (.02019/25/02מס' תחייבות ה)

  מימון : משרד החינוך. רמקו

 

  
  כהצרי  .(17ס' ה מבמליא  אושר) 2019מניאזיס שחתת מפגעי הליהפל 548תב"ר  לתדגבהות ן טעתיקו.9 

 .₪  21,849של  דלהלהיות הג
 ₪  2,185               ת ת הרשוקרנו מימון :  רמקו

  ₪ 19,664 ד להגנת הסביבה רמש                       
    . ₪ 218,487ר הגדלה התב"ר לאחסך 

 
 
 2019מניאזיס שלהפחתת מפגעי הלי 485תב"ר  לתדגבה תיקון טעות  את פה אחד לאשר לט: הוחהחלטה

 .₪ ,49821של  להיות הגדלה כהצרי    .(71ס' ה מבמליא אושר)
 ₪ 2,185  ת ת הרשומימון : קרנו רמקו

  ₪ 19,664 ד להגנת הסביבה רמש                  
         . ₪ 218,487ר הגדלה התב"ר לאחסך 

 
 . יסמיןגן   M21 שניים נים חדלמימון עיצוב ג ₪ 30,000אישור תב"ר ע"ס .10   
 ך ון : משרד החינומקור מימ לך יום ראשון(.מהלח בהחומר יש) (. 2019/09/418יבות )התחי        

 
 

   M21נים חדשניים למימון עיצוב ג ₪ 0,0003אישור תב"ר ע"ס  אתפה אחד  לאשר : הוחלטהחלטה
 .ןיסמיגן 
 ך ון : משרד החינומקור מימ (.לך יום ראשוןמהלח בהחומר יש) (. 182019/09/4יבות תחי)ה
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 גן דולב.  M21דשניים עיצוב גנים ח  למימון ₪ 80,000ע"ס אישור תב"ר . 11
 לך יום ראשון(.מהלח ב)החומר יש (. 2019/09/419)התחייבות 

 חינוךר מימון : משרד המקו
 
   גן  21Mניים דשעיצוב גנים ח למימון ₪ 80,000ע"ס אישור תב"ר    את לאשר :הוחלט פה אחד  החלטה  

 לך יום ראשון(. מהלח ביש)החומר  (. 2019/09/419)התחייבות   דולב.
 חינוךר מימון : משרד המקו

 
 
 

 י. גן צבעונ M21 למימון עיצוב גנים חדשניים ₪ 100,000אישור תב"ר ע"ס .12
 לך יום ראשון(.מהלח ביש ומרהח) (. 2019/09/420יבות )התחי

 מקור מימון : משרד החינוך
 

 21M מימון עיצוב גנים חדשנייםל ₪ 0,00010אישור תב"ר ע"ס ת אפה אחד   לאשר : הוחלטההחלט   
 י. צבעונ גן     

 לך יום ראשון(.מהלח בומר יש)הח (. 202019/09/4יבות )התחי
 מקור מימון : משרד החינוך

 
 

י כי  נאפאנלים סולאריים על גג מבנה הקאנטרי ובתעדון ספורט אורנית להתקין  למוה המועצאישור . 13
רוע מזכויות המועצה בשטח החלקה לרבות  י לגלא יהא בהתקשרות המועדון עם מתקין הפאנלים כד

ות כאמור תהא כפופה לכל הוראות  וכל התקשר 18.4.93המבנים, לרבות לפי הסכם הרשות מיום 
לאחר  את הצעה  הת המועצה יביא למליאעלתה גזבר המועצושה ם להצעהבהתא  הרשות הנ"ל.הסכם 

יות התקנה  ולים יובהר כי עלנאהפ טרי והתקנתן המועצה לקאנ "מ לחלוקת הרווחים ביומ יםקישית
  .ימומנו ע"י הקאנטריוהוצאות 

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

הפאנלים כדי   י כי לא יהא בהתקשרות המועדון עם מתקיןים על גג מבנה הקאנטרי ובתנאלאריסו
וכל  18.4.93המבנים, לרבות לפי הסכם הרשות מיום  רוע מזכויות המועצה בשטח החלקה לרבותלג

  ,עלתהושה בהתאם להצעהכמו כן   הרשות הנ"ל.ות כאמור תהא כפופה לכל הוראות הסכם התקשר
"מ לחלוקת הרווחים  ומ ים לאחר שיתקי שתתקבל צעההאת ה הת המועציא למליאה יבגזבר המועצ

 . מומנו ע"י הקאנטריייות התקנה והוצאות ויובהר כי על .ליםנאטרי והתקנת הפנן המועצה לקאבי
 

   ב.מצ" –הפיס אישור תוכנית רב שנתית מפעל . 14
 

מפעל  לשמסמך  מצ"ב     – יס הפ אישור תוכנית רב שנתית מפעלאת פה אחד  לאשר : הוחלטהחלטה
  הפיס

 
  . 2019מיכות לשנת ר המלצות ועדת תאישו. 15

 
 .9201ות לשנת מיכר המלצות ועדת תאישואת פה אחד  לאשר : הוחלטהחלטה

 
באמצעות מסך ומרים הקשורים לסדר היום באמצעות המייל והצגתם אישור המועצה לשליחת כל הח.16

 בישיבות המועצה. 
המועצה   ירן אנו מבקשים מחביר ככל שניתן. לכיעצמה יעד חיסכון בנל הציבה 2020 לשנת צההמוע

   המסך. על גביו החומרים יוצגדר היום וכל שאר סיס לישיבה את דפלה
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ומרים הקשורים לסדר היום אישור המועצה לשליחת כל הח את פה אחד לאשר : הוחלטהחלטה  
 המועצה. בישיבותבאמצעות מסך המייל והצגתם   באמצעות

  המועצה  ירמחב ן אנו מבקשיםיר ככל שניתן. לכיעצמה יעד חיסכון בנל הציבה 0202לשנת  המועצה  
 על גבי המסך. ו ומרים יוצגהחדר היום וכל שאר סדפיס לישיבה את לה

 
 
  לשיווין ועדההיו"ר כק יחליף את גב' תמר צדו ניר ברטלראש המועצה מר ה כי אישור המועצ. 17
 דרי.גמ

 
 

יו"ר  כק יחליף את גב' תמר צדו ניר ברטלראש המועצה מר את פה אחד  לאשר : הוחלטהחלטה
 מגדרי.  לשיווין הועדה

 
 
 יר ברטל יחליף את גב' אורנה רייטר כיו"ר ועדת עסקים. נר אישור המועצה כי ראש המועצה מ.18      

 
 
 

את גב' אורנה רייטר כיו"ר  יחליף  יר ברטלנראש המועצה מר את  פה אחדלאשר : הוחלט החלטה
 ועדת עסקים.

 
 

 . ים בישובעל בעלי חי ועדה לקידום ושמירהה להקמת צאישור המוע. 19
 . מר ניר ברטלראש המועצה  - יו"ר ועדה 

 ענבל גרינברג. גב' פרבר ושגית גב'  –י ועדה חבר
 

 
 

 . על בעלי חיים בישוב ושמירהועדה לקידום ה להקמת צהמוע ד אתהוחלט לאשר פה אח: החלטה        
 . מר ניר ברטלראש המועצה  - יו"ר ועדה         

 . ענבל גרינברגגב' פרבר ושגית גב'  –י ועדה חבר         
  

 
 
 

     
   

                                                                     
_______________ 

 ניר ברטל                                                      

        ראש המועצה                    
 
 


