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 מקומית אורניתמועצה 
 29מס'  מועצהישיבת 

 15.09.20, פתש" אלולב וכ", שלישימיום 
         

 

 ראש המועצה -   ניר ברטלמר   משתתפים:

 מועצה  תחבר  -   גב' אורנה רייטר

 חבר מועצה -  אלעד כהןמר 

  חבר מועצה -  דורון טישלרמר 

 חברת מועצה -  גב' אביבית אבורוס

 

 מנכ"ל המועצה -  מר רועי מוסט  :מוזמנים

 (Zoom-)דרך ה מועצהה גזבר  -  יוסף הדרימר 

 היועץ המשפטי -  שחר בן עמיעו"ד 

 גב' אלישבע ליוש

   הרב ינאם בן הרוש

 

 חבר מועצה -   מר דוד כץ  :חסרים

 מועצה תחבר -  גב' צדוק תמר

 חבר מועצה  -  מר אודי וילד

 מועצה תחבר -  פנקרגב' קרן 

  חבר מועצה -  בועז בגרישמר 
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  קובץ החלטות

 .31.3.2021אישור הארכת שירות למר צאיג שאול עד  .3

 

 . 31.3.21-: הוחלט פה אחד לאשר הארכת שירות למר צאיג שאול עד ההחלטה

 

 .31.8.2021אישור הארכת שירות לגב' חנה שמש עד  .4

 

 . 31.8.21-: הוחלט פה אחד לאשר הארכת שירות לגב' חנה שמש עד ההחלטה

 

 .31.8.2021אישור הארכת שירות לגב' שושנה פלח עד  .5

 

 . 31.8.21-: הוחלט פה אחד לאשר הארכת שירות לגב' שושנה פלח עד ההחלטה

 

 .31.8.2021אישור הארכת שירות לגב' רות פחימה עד  .6

 

 . 31.8.21-חד לאשר הארכת שירות לגב' רות פחימה עד הוחלט פה א: ההחלטה

 

 . 31.8.2021אישור הארכת שירות לגב' מזל כדורי עד  .7

 

 . 31.8.21-: הוחלט פה אחד לאשר הארכת שירות לגב' מזל כדורי עד ההחלטה
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 .31.8.2021אישור הארכת שירות לגב' בת שבע זילברמן עד  .8

 

 . 31.8.21-שירות לגב' בת שבע זילברמן עד ה אשר הארכת: הוחלט פה אחד להחלטה

 

למשרת מבקרת המועצה וממונה על  028766590לאשר את מינויה של הגב' חני בריקמן ת"ז  .9

 משכר מנכ"ל. 90%תלונות הציבור בחצי משרה לפי שכר של 

 

ת מבקרת  למשר 028766590: הוחלט פה אחד לאשר את מינויה של הגב' חני בריקמן ת"ז החלטה

 משכר מנכ"ל.  90%מועצה וממונה על תלונות הציבור בחצי משרה לפי שכר של ה

 

למשרת מהנדסת המועצה   033942921לאשר את מינויה של הגב' אלישבע ליוש ת"ז  .10

משכר מנכ"ל, דירקטור בחכ"ל,   95%והוועדה לתכנון ובנייה במשרה מלאה בשכר של 

 וחברה בוועדה מקצועית להקצאת קרקע. 

 

למשרת   033942921הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויה של הגב' אלישבע ליוש ת"ז : החלטה

משכר מנכ"ל, דירקטורית   90%מהנדסת המועצה והוועדה לתכנון ובנייה במשרה מלאה בשכר של 

בחכ"ל, וחברה בוועדה מקצועית להקצאת קרקע וכי לאחר חצי שנה תידון האפשרות להעלאת שכר 

 נכ"ל.  משכר מ 95%-ל

 

: הוחלט פה אחד כי גב' אלישבע ליוש, כמהנדסת המועצה, תחליף את מר רונן נדבורני בכל  חלטהה

 הוועדות בהן השתתף.  
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( עבור שיפוצ מבני חינוך. מקור מימון  ₪2020/08/116 )התחייבות  20,230אישור תב"ר ע"ס  .11

 משרד החינוך.

 

( עבור שיפוץ  2020/08/116בות ₪ )התחיי  20,230את תב"ר ע"ס : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 מבני חינוך. מקור מימון: משרד החינוך.  

 

( ₪2020/24/010 לנגישות אקוסטית בי"ס גוונים )התחייבות  30,000אישור תב"ר ע"ס  .12

 מקור מימון: משרד החינוך.

 

ייבות  ₪ לנגישות אקוסטית בי"ס גוונים )התח 30,000תב"ר ע"ס : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 (. מקור מימון: משרד החינוך.  2020/24/010

 

  060404662ן בבנק מזרחי עבור בי"ס גוונים: אישור חתימת מר יוסף הדרי ת"ז -פתיחת ח .13

)מנהלת ביה"ס( וגב' שרה  024594129)גזבר המועצה(, גב' גלית רויטל אידלמן קיסוס ת"ז 

פייה באינטרנט בחשבון  ן אישור צ)מנהלנית( כמורשים חתימה וכ 52242880ארואסטי ת"ז 

הבנק של בית הספר בניהול עצמי "גוונים" כך שכל שתי חתימות מתוך השלוש וחותמת 

 ביה"ס תחייבנה את החשבון בבנק מזרחי. 

 

ן בבנק מזרחי עבור בי"ס גוונים : אישור חתימת מר יוסף -פתיחת ח: הוחלט פה אחד על החלטה

)מנהלת  024594129ת רויטל אידלמן קיסוס ת"ז , גב' גלי)גזבר המועצה( 060404662הדרי ת"ז 

)מנהלנית( כמורשים חתימה וכן אישור צפייה   52242880ביה"ס( וגב' שרה ארואסטי ת"ז 

באינטרנט בחשבון הבנק של בית הספר בניהול עצמי "גוונים" כך שכל שתי חתימות מתוך השלוש 

 .  וחותמת ביה"ס תחייבנה את החשבון בבנק מזרחי
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 חשבונות של המועצה בבנק איגוד חשבון שוטף וחשבון קרן מים.   2 סגירת .14

 

בבנק איגוד חשבון שוטף וחשבון קרן  החשבונות של המועצ 2: הוחלט פה אחד על סגירת החלטה

 מים. 

 

ף ועבור חשבון קרן מים. מורשי החתימה חשבונות בבנק מזרחי עבור חשבון שוט 2פתיחת  .15

 060404662וגזבר המועצה מר יוסף הדרי ת"ז  034516559"ז יר ברטל תנהם ר' המועצה מר 

 בצירוף חותמת המועצה. האישור יינתן גם לפייה באינטרנט והכל לפי טופסי הבנק. 

 

חשבונות בבנק מזרחי עבור חשבון שוטף ועבור חשבון קרן   2פתיחת : הוחלט פה אחד על החלטה

וגזבר המועצה מר יוסף הדרי  034516559 ברטל ת"ז רמורשי החתימה הם ר' המועצה מר ני מים.

נתן גם לצפייה באינטרנט והכל לפי טופסי יבצירוף חותמת המועצה. האישור י 060404662ת"ז 

  הבנק.

 

 אישור תבחינים להקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.   .16

 

בתמורה סמלית.  תמורה או א: הוחלט פה אחד לאשר תבחינים להקצאת קרקע ומבנים ללהחלטה

 יצוין כי הוחלט גם להוסיף את תחום הביטחון לנושאי התבחינים. 

                                         

 רועי מוסט       ניר ברטל  
 מנכ"ל המועצה                מועצה  ראש ה          


